
VRCLASS.IT 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - VIETNAM REGISTER 
 PHÒNG TÀU BIỂN 

SEA-GOING SHIP CLASSIFICATION AND REGISTRY DEPARTMENT 
ĐỊA CHỈ 
ADDRESS 
TEL: (84) 4 7684701  
FAX: (84) 4 7684722 
Web site: www.vr.org.vn 

THÔNG BÁO KỸ THUẬT- TECHNICAL INFORMATION 
 

 

18 PHAM HUNG, HA NOI 

Ngày: 20/06/2007 
Số thông báo:  015KT/07TB 

Nội dung: Hướng dẫn Kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu đang khai thác B-04 (phiên 
bản năm 2007). 

Kính gửi:  Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu biển 
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển 

Ngày 20 tháng 06 năm 2007, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ký 
Quyết định số 222/QĐ-ĐK ban hành "Hướng dẫn Kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu 
đang khai thác B-04" (phiên bản 2007), có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 07 
năm 2007. Hướng dẫn này cập nhật đầy đủ các sửa đổi, bổ sung của Hệ thống Quy 
phạm Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Việt Nam, các quy định mới của Tổ chức 
Hàng hải quốc tế (IMO) và Hiệp hội các tổ chức phân cấp quốc tế (IACS). 

Bản in của Hướng dẫn B-04 sẽ được gửi tới các Quý Cơ quan qua đường 
bưu điện sau. 

Đề nghị các Quý Cơ quan truy cập vào thư mục: Thông báo của VR/ Thông 
báo kỹ thuật TB của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
http://www.vr.org.vn để xem Hướng dẫn B-04 kèm theo Thông báo kỹ thuật này.  

Nếu Quý cơ quan cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng 
liên hệ: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Tàu biển 

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: + 4 7684701 (số máy lẻ: 521) 

Fax: +4 7684722 

Thư điện tử: hainv@vr.org.vn 

Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng. 
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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC 
 
Hướng dẫn này đề cập đến các nội dung/khối lượng các loại hình kiểm tra và các 

yêu cầu liên quan cũng như sự chuẩn bị cần thiết cho việc tiến hành kiểm tra, kể cả các 
hồ sơ phục vụ.  

Hướng dẫn này, đồng thời cũng nhằm mục đích hỗ trợ cho Chủ tàu hoặc người 
Đại diện, tạo điều kiện để họ nắm được các yêu cầu kiểm tra và có sự chuẩn bị cần 
thiết đảm bảo thực hiện các đợt kiểm tra một cách có kế hoạch, nhanh chóng và tiết 
kiệm. 

1. Giải nghĩa một số từ dùng trong kiểm tra 
(1) “Tàu dầu” là các tàu được đóng hoặc trang bị phù hợp để chuyên chở xô dầu,  kể 

cả các tàu chở hoá chất có dùng để chở xô dầu và các tàu hỗn hợp đã được thiết 
kế để chở dầu hoặc hàng rời rắn, ví dụ tàu chở quặng/dầu và tàu chở quặng/hàng 
rời/dầu. 

(2) “Tàu dầu mạn kép” là các tàu dầu nói trên với tất cả các khu vực chứa hàng được 
bảo vệ bằng vỏ kép, bao gồm các không gian mạn kép và đáy đôi dùng để chứa 
nước dằn hoặc làm khoang trống. 

(3) “Tàu hàng rời” là các loại tàu sau: 

∗ Tàu được đóng hoặc hoán cải với kết cấu một boong, các két đỉnh mạn và 
các két hông nằm trong khu vực hàng, và được dùng chủ yếu để chở xô 
hàng khô (to carry dry cargo in bulk),  

∗ Tàu được đóng hoặc hoán cải với kết cấu một boong, 2 vách dọc và đáy đôi 
trên suốt chiều dài khu vực chứa hàng và chỉ dùng để chở quặng trong 
khoang giữa tâm  

∗ Tàu chở hàng hỗn hợp được thiết kế để chở dầu hoặc chở xô hàng khô, như 
tàu chở quặng/dầu và tàu chở quặng/hàng rời/dầu và có kết cấu như các tàu 
nêu trên. 

(4) “Tàu hàng rời” mạn kép là các tàu hàng rời như định nghĩa trên, có mạn kép ở tất 
cả các khoang hàng (không kế chiều rộng của các két cánh) 

(5) "Tàu chở quặng" là tàu được đóng hoặc hoán cải với kết cấu một boong, hai vách 
dọc và đáy đôi trên suốt chiều dài khu vực chứa hàng và chỉ có khoang ở giữa 
tâm dùng để chứa hàng quặng. 

(6) "Tàu hỗn hợp" là các tàu được thiết kế để chở hoặc dầu hoặc hàng rời rắn. 
(7) "Tàu chở gỗ" thuộc loại tàu chở hàng khô tổng hợp có gắn mạn khô chở gỗ theo 

quy định của qui phạm hoặc chở hàng chủ yếu là gỗ súc. 
(8) "Tàu chở hàng khô tổng hợp" là tàu được đóng hoặc hoán cải để chở các loại 

hàng rắn, trừ các tàu dưới đây: 

∗ Tàu chở hàng rời 

∗ Tàu chở container 

∗ Tàu chuyên dùng để chở các sản phẩm rừng (trừ tàu chở gỗ) 

∗ Tàu chở hàng Ro-Ro 
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∗ Tàu chở xe car 

∗ Tàu chở hàng đông lạnh 

∗ Tàu chuyên dùng để chở gỗ vụn 

∗ Tàu chuyên dùng để chở xi măng 
(9) Kiểm tra trạng thái chung (general examination) là kiểm tra nhằm đánh giá trạng 

thái chung của kết cấu thân tàu và quyết định phạm vi kiểm tra tiếp cận bổ sung. 
(10) Kiểm tra bên trong (internal examination) các khoang két là kiểm tra đến mức có 

thể phát hiện các khiếm khuyết kết cấu như biến dạng (cong, vênh, lồi lõm, mất ổn 
định kết cấu ...), các vết nứt, đứt, mòn thủng ... 

(11) Kiểm tra trạng thái chung bên trong (Internal General examination) của các 
khoang két là để đánh giá trạng thái của lớp phủ chống rỉ.  

(12) Kiểm tra tiếp cận (close-up survey) là dạng kiểm tra, khi chi tiết kết cấu trong tầm 
xem xét cận cảnh của người kiểm tra, nói cách khác là trong tầm tay với. 

(13) Lượng mòn quá giới hạn (excessive corrosion) là hao mòn vượt quá giới hạn cho 
phép.  

(14) Hao mòn lớn (substantial corrosion) là hao mòn trên 75% giới hạn cho phép 
nhưng vẫn còn giới hạn đó. 

(15) Khu vực nghi ngờ là khu vực xuất hiện hao mòn lớn và/hoặc theo đánh giá của 
đăng kiểm viên là nơi có tốc độ hao mòn cao. 

(16) Hao mòn tăng cường (extensive corrosion) là mức độ hao mòn mà trên đó đã 
hình thành các mảng rỉ cứng có thể bóc ra được kể cả các vết rỗ, chiếm trên 70% 
diện tích bề mặt được kiểm tra. 

(17) Vùng kết cấu tới hạn là vùng mà từ việc tính toán yêu cầu phải theo dõi hoặc từ 
lịch sử khai thác của bản thân tàu hoặc của các tàu tương tự hay tàu cùng loạt 
cho thấy dễ bị nứt, mất ổn định hoặc hao mòn ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn kết 
cấu tàu. 

(18) Két nước dằn là két dùng chủ yếu để chứa nước dằn. 
(19) Két đại diện là các két được xem là phản ánh được tình trạng của các két khác 

cùng loại, cùng công dụng và có hệ thống chống ăn mòn giống nhau. 
(20) Mặt cắt ngang thân tàu bao gồm tất cả các kết cấu dọc như tôn tấm, các xà/đà 

dọc của boong, mạn, đáy, vách dọc ... (các kết cấu tham gia uốn chung thân tàu). 
(21) Trục chân vịt loại 1 là trục được bảo vệ chống ăn mòn của nước biển có hiệu quả 

theo phương pháp được Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt hoặc trục được làm bằng 
vật liệu chống ăn mòn được Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt.  

(22) Trục chân vịt loại 2 là trục chân vịt khác với trục chân vịt loại 1. 
(23) Trục chân vịt loại 1A là loại trục chân vịt loại 1, lắp ghép với chân vịt có then, 

không có then hoặc bằng bích nối và có ổ đỡ ống bao trục được bôi trơn và làm 
mát bằng nước được duyệt (bao gồm cả ổ đỡ giá chữ nhân trục chân vịt).  

(24) Trục chân vịt loại 1B là loại trục chân vịt loại 1, lắp ghép với chân vịt có then, 
không có then hoặc bằng bích nối và có ổ đỡ ống bao trục được bôi trơn và làm 
mát bằng dầu được duyệt, trừ các trục loại 1C như định nghĩa dưới đây. 

(25) Trục chân vịt loại 1C là loại trục chân vịt thoả mãn các yêu cầu đối với trục 1B và 
các yêu cầu trong mục 6.2.11 phần 3 Qui phạm của Đăng kiểm Việt Nam. 
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2. Đơn yêu cầu kiểm tra 
(1) Theo quy định, giấy đề nghị kiểm tra của chủ tàu cần gửi tới chi cục đăng 

kiểm gần nhất theo mẫu nêu trong Phụ lục 2. 
(2) Khi có nhu cầu thực hiện một cuộc kiểm tra và cấp giấy tờ Đăng kiểm cho 

tàu đang ở nước ngoài, Chủ tàu gửi Đơn đề nghị theo mẫu nói trên về 
Phòng tàu biển, Cục Đăng kiểm Việt nam. Đăng kiểm Việt nam sẽ tổ chức 
thực hiện công việc kiểm tra bằng cách bố trí đơn vị của mình trực tiếp thực 
hiện hoặc uỷ quyền cho Đăng kiểm nước ngoài thực hiện thay thế cho Đăng 
kiểm Việt nam. Việc bố trí đó nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của Chủ tàu 
và thực hiện các qui định của Qui phạm, các qui định của Nhà nước Việt 
nam và các Công ước quốc tế liên quan. 

3. Chuẩn bị cho đợt kiểm tra 
(1) Người làm đơn tham khảo các Bảng kèm theo sau đây, trong đó liệt kê các 

hạng mục chủ yếu phải thực hiện trong mỗi đợt kiểm tra chu kỳ về kiểm tra 
bên trong, kiểm tra ở trạng thái mở, thử, đo và kiểm tra xác nhận, ngoại trừ 
kiểm tra tình trạng chung và kiểm tra xem xét bằng mắt thường.  

(2) Để đợt kiểm tra được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả, Chủ tàu và tàu cần có 
sự chuẩn bị cần thiết cho các hạng mục cần được kiểm tra. Khối lượng kiểm 
tra đối với mỗi hạng mục lệ thuộc vào tuổi tàu, kiểu, công dụng tàu, loại hình 
kiểm tra và được qui định trong các Bảng đính kèm sau phần này.  

(3) Những qui định về kiểm tra nếu chưa rõ, Chủ tàu có thể trao đổi thêm với 
Chi cục hoặc Phòng tàu biển, Cục Đăng kiểm Việt nam. 

(4) Trước khi thực hiện đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu, cần bố trí 
họp để thống nhất các nội dung công việc giữa đại diện chủ tàu, công ty thực 
hiện đo và đăng kiểm viên.  

(5) Kiểm tra định kỳ có thể bắt đầu từ đợt kiểm tra hàng năm lần thứ tư của định 
kỳ  5 năm sắp kết thúc và thực hiện trong một năm cho đến ngày kết thúc 
định kỳ 5 năm đó. Theo đó việc đo chiều dày các kết cấu thân tàu nên bố trí 
vào sau đợt kiểm tra hàng năm lần thứ tư. 

(6) Vào đợt kiểm tra trung gian đối với tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu chở 
hoá chất trên 10 tuổi và tàu chở hàng khô tổng hợp (có GT≥500) trên 15 tuổi, 
phải thực hiện các hạng mục kiểm tra trạng thái chung, kiểm tra bên trong 
các khoang két, kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày tương đương với đợt kiểm 
tra định kỳ lần cuối, kể cả kiểm tra trên đà (trừ kiểm tra neo). Kiểm tra trung 
gian các tàu nói trên có thể bắt đầu và kết thúc vào đợt kiểm tra hàng năm 
lần thứ 2 hoặc bắt đầu từ đợt kiểm tra hàng năm lần thứ 2 và kết thúc vào 
đợt kiểm tra hàng năm lần thứ 3.  

(7) Đối với tàu chở dầu, chở hoá chất, chở hàng rời (kể cả tàu chở quặng) hoạt 
động tuyến quốc tế, chương trình kiểm tra (xem phụ lục 3) phải được trình 
như là một phần của sự chuẩn bị cho kiểm tra định kỳ. Chương trình kiểm tra 
đó cũng phải lập cho đợt kiểm tra trung gian các tàu nói trên trên 10 tuổi. 

(8) Đối với các tàu đã có trong hệ thống thông tin kiểm tra tàu biển của Đăng 
kiểm Việt Nam, chủ tàu có thể lấy các thông tin kiểm tra sau đây đối với tàu, 
trên trang WEB của VR www.vr.org.vn . Đăng kiểm Việt Nam cấp mật khẩu, 
để vào trang Web nói trên, cho các chủ tàu có tàu mang cấp ĐKVN. 
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∗ Danh mục thời hạn kiểm tra phân cấp (Kiểm tra định kỳ, kiểm tra hàng năm, 
kiểm tra trên đà, kiểm tra trung gian, kiểm tra trục chân vịt, kiểm tra nồi hơi, 
kiểm tra liên tục ...). 

∗ Danh mục thời hạn kiểm tra theo các luật mà tàu phải áp dụng (Kiểm tra cấp 
mới, kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian, kiểm tra chu kỳ ...). 

∗ Danh mục các giấy chứng nhận đã được VR cấp cho tàu. 

∗ Các khuyến nghị/Lưu ý/Thông báo. 

∗ Danh mục các hạng mục kiểm tra liên tục (nếu tàu có áp dụng hệ thống đó). 

∗ Danh mục các hạng mục kiểm tra liên tục đã quá hạn. 

∗ Danh mục các hạng mục kiểm tra liên tục phải thực hiện trong năm tuỳ chọn. 
Ngoài ra chủ tàu có thể biết thêm nhiều thông tin khác liên quan đến kiểm tra và 
chứng nhận tàu như: 

∗ Danh sách các tàu của mình đã quá hạn kiểm tra, và các loại hình kiểm tra 
đã quá hạn. 

∗ Các tàu sắp đến hạn kiểm tra, và loại hình kiểm tra đã đến hạn.  

∗ Các đặc trưng tàu,  

∗ Các thông báo kỹ thuật ... 
(9) Trước mỗi đợt kiểm tra Chủ tàu cần rà soát lại thực trạng của các hạng mục thân 

tàu, máy, thiết bị,... Khi thấy cần thiết, phải bố trí các công việc sửa chữa, bảo 
dưỡng có sự giám sát của Đăng kiểm. 

 Trình các biên bản kiểm tra và các biên bản bảo dưỡng do thuyền viên thực hiện 
cho Đăng kiểm viên, người yêu cầu kiểm tra có thể hưởng lợi như: các hạng mục 
hoặc phạm vi của đợt kiểm tra có thể được giảm nhẹ nếu trạng thái của hạng mục 
được đánh giá là thoả mãn. 

(10) Trong mọi đợt kiểm tra, ban chỉ huy tàu phải thông báo cho đăng kiểm viên các 
khiếm khuyết, các hư hỏng/sự cố đã được phát hiện, cũng như các hoán cải và 
sửa chữa đã tiến hành kể từ đợt kiểm tra trước và các hồ sơ liên quan. 

(11) Trường hợp tàu bị tai nạn, chủ tàu phải bố trí cho đăng kiểm kiểm tra sớm nhất có 
thể để có các kết luận về khả năng duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận liên quan 
cũng như xem xét khối lượng sửa chữa phục hồi cần thiết đảm bảo cho phương 
tiện khai thác an toàn. 

4. Có mặt tại đợt kiểm tra 
Chủ tàu hoặc Đại diện của Chủ tàu (người chịu trách nhiệm về đợt kiểm tra), phải 
có mặt tại đợt kiểm tra. Người chịu trách nhiệm về đợt kiểm tra nói trên của chủ 
tàu phải nắm được các yêu cầu của các đợt kiểm tra, và có khả năng kiểm soát 
các công việc chuẩn bị cho đợt kiểm tra. 

5. Duy trì và trình các hồ sơ tàu 
Các hồ sơ dưới đây lưu giữ trên tàu phải được trình cho Đăng kiểm viên có mặt 
trước khi kiểm tra.  
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(1) Giấy chứng nhận: 

∗ Giấy chứng nhận cấp tàu; 

∗ Giấy chứng nhận theo các luật (mạn khô, an toàn kết cấu, an toàn tàu khách, 
an toàn trang thiết bị, an toàn vô tuyến điện, ngăn ngừa ô nhiễm, ...)  

∗ Sổ tay thiết bị nâng hàng, đối với tàu có thiết bị nâng từ 1T trở lên; 
(2) Tập biên bản kiểm tra đăng kiểm: 
(3) Các bản vẽ hoàn công phần vỏ, máy và thiết bị; 
(4) Các tài liệu/hướng dẫn khai thác được duyệt (Thông báo ổn định cho thuyền 

trưởng, hướng dẫn xếp tải, sơ đồ/sổ tay kiểm soát tai nạn, ...); 
(5) Các biên bản về các sửa chữa/các biên bản bảo dưỡng; 

∗ Bản ghi đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu; 
∗ Sổ kiểm tra chu kỳ hệ thống điều khiển tự động và từ xa; 
∗ Các bản ghi các thông số vận hành máy chính và hệ thống động lực; 
∗ Bản ghi thử cách điện; 
∗ Báo cáo của Máy trưởng về kiểm tra máy; 
∗ Các tài liệu khác phục vụ cho cuộc kiểm tra Đăng kiểm được dự kiến. 

(6) Chương trình kiểm tra nâng cao (ESP), (chỉ áp dụng đối với các tàu chở dầu, chở 
xô hoá chất nguy hiểm và tàu chở hàng rời) 
∗ Biên bản đánh giá trạng thái 
∗ Các bản vẽ kết cấu cơ bản thân tàu 
∗ Lịch sử làm hàng và lấy nước dằn 
∗ Lịch sử các đợt sửa chữa 
∗ Các biên bản đo chiều dày 
∗ Chương trình kiểm tra 
∗ Hồ sơ kế hoạch 
∗ Biên bản kiểm tra của thuyền viên đối với: 

các sự cố, hư hỏng kết cấu, nói chung, 
các sự cố ảnh hưởng đến độ kín của các vách kín và các hệ thống đường 
ống, 
trạng thái của các lớp phủ bảo vệ và/hoặc hệ thống chống ăn mòn kết cấu. 

∗ Bản ghi về sử dụng hệ thống khí trơ và hệ thống rửa bằng dầu thô, nếu có. 
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6. Các hạng mục kiểm tra 
(1) Đối với việc kiểm tra bên trong, kiểm tra ở trạng thái mở, thử, đo, xác nhận,... yêu 

cầu cho các đợt kiểm tra chu kỳ, các Bảng dưới đây phải được tham khảo, tuỳ 
theo loại hình kiểm tra, kiểu tàu và các hệ thống của nó. 
(a) Đối với tất cả các tàu: 

- Kiểm tra định kỳ (SS), Kiểm tra trung gian (IS), Kiểm tra hàng 
năm (AS) Bảng 1 

- Kiểm tra bên trong và thử áp lực các khoang / két tại các đợt 
kiểm tra chu kỳ Bảng 1.1 

- Kiểm tra trên đà (DS) Bảng 2 
- Kiểm tra nồi hơi (BS) Bảng 3 
- Kiểm tra trục chân vịt (TS/TS.Pt) Bảng 4 

(b) Bổ sung đối với các tàu dầu           Bảng 5 
(c) Bổ sung đối với các tàu chở khí Bảng 6 
(d) Bổ sung đối với các tàu chở hoá chất Bảng 7 
(e) Kiểm tra hệ thống thiết bị: 

- Hệ thống điều khiển tự động và từ xa Bảng 8 
- Thiết bị lạnh Bảng 9 

(2) Các Bảng này chỉ đề cập đến các hạng mục kiểm tra được yêu cầu kiểm tra bên 
trong, kiểm tra trạng thái chung bên trong, kiểm tra ở trạng thái mở, thử, đo 
và/hoặc kiểm tra xác nhận, nhưng không áp dụng cho việc kiểm tra tình trạng 
chung hoặc kiểm tra bằng mắt thường. 

(3) Khi xét thấy cần thiết, Đăng kiểm viên có thể yêu cầu bổ sung khối lượng kiểm tra 
so với qui định trong các Bảng nói trên. 

(4) Đăng kiểm viên có thể sửa đổi phạm vi và/hoặc yêu cầu, tuỳ thuộc vào tình trạng 
của các phần liên quan sau khi xem xét các ghi nhận khai thác hoặc các biên bản 
bảo dưỡng được đệ trình. 

(5) Đối với kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu, xem 
phụ lục 4. Kết quả đo chiều dày phải được đăng kiểm viên xác nhận. Nghiệm lại 
độ bền chung thân tàu được thực hiện trên cơ sở các kết quả đo chiều dày. Nếu 
theo kết quả tính nghiệm mức độ suy giảm độ bền chung thân tàu quá giới hạn 
cho phép phải có biện pháp gia cường thích hợp. 

7. Chương trình kiểm tra nâng cao 
(1) Các yêu cầu thống nhất của IACS đối với Chương trình kiểm tra nâng cao tàu 

dầu, tàu chở xô hàng rời và tàu chở quặng đã có hiệu lực kể từ ngày 01.07.1993 
và tàu chở hoá chất từ 01.07.1997. 

 Tại đợt kiểm tra chu kỳ, yêu cầu bổ sung việc kiểm tra bên trong, kiểm tra tiếp 
cận, đo chiều dày.  

(2) Kể từ ngày 01/07/2001, đối với các tàu nói trên với DWT từ 20000T trở lên, bắt 
đầu từ đợt kiểm tra định kỳ thứ 3 trở đi, tất cả các đợt kiểm tra định kỳ, kiểm tra 
trung gian thân tàu phải được ít nhất 2 đăng kiểm viên bậc cao thực hiện. Đối với 
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tàu hàng rời vỏ đơn với DWT từ 100000T trở lên, trên 10 tuổi, đợt kiểm tra trung 
gian phải được ít nhất 2 đăng kiểm viên bậc cao thực hiện. 

(3) Phải lập chương trình kiểm tra cụ thể, xác định rõ nội dung kiểm tra chính như 
kiểm tra bên trong, kiểm tra tiếp cận, đo chiều dày, ... cho các đợt kiểm tra định kỳ 
tàu chở dầu, chở hoá chất và tàu chở hàng rời và kiểm tra trung gian tàu chở dầu, 
chở hoá chất và tàu chở hàng rời trên 10 tuổi. Chương trình kiểm tra đó phải 
được chủ tàu chuẩn bị và thông qua đăng kiểm trước mỗi đợt kiểm tra nói trên. 
Ngoài ra đối với tàu chở dầu và tàu chở hàng rời nói trên, cần lập bản giải đáp các 
câu hỏi phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm tra. Tài liệu này là một phần của 
chương trình kiểm tra và cần trình đăng kiểm trước khi chuẩn bị chương trình 
kiểm tra. 

8. Đánh giá lớp phủ chống rỉ trong các két dằn 
Đối với các tàu dầu, tàu chở xô hoá chất nguy hiểm, hướng dẫn chi tiết về đánh giá lớp 
phủ chống rỉ trong các két dằn đã có hiệu lực từ 01/07/2006. xem chi tiết ở Phụ lục 4.6. 
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Bảng 1 - Kiểm tra chu kỳ phân cấp (SS - KT định kỳ, IS - KT trung gian, AS - KT hàng năm) 
HẠNG MỤC KIỂM TRA SS IS AS 

KIỂM TRA BÊN TRONG, KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHUNG BÊN TRONG, 
KIỂM TRA TIẾP CẬN VÀ THỬ ÁP LỰC ĐỐI VỚI CÁC KHOANG KÉT THÂN 
TÀU (TRỪ CÁC KÉT RỜI) 

I*1, 
P*1

I*1 I*1

Lưu ý:    
Cần có sự chuẩn bị cần thiết phục vụ cho đợt kiểm tra như: làm vệ sinh các khoang, cạo 
và gõ rỉ, cung cấp đủ ánh sáng, thiết bị thử không phá huỷ và các công việc chuẩn bị khác 
phục vụ cho kiểm tra. 

Bố trí các phương tiện để tiếp cận các đối tượng kiểm tra như: giàn giáo, thang hoặc 
xuồng cao su, lối đi ...  

Đảm bảo an toàn lao động trong khi thực hiện kiểm tra: phòng chống cháy, nổ, điện giật, 
các vật rơi, khử khí độc, khí dễ gây cháy ... Đặc biệt lưu ý khi đi vào các không gian kín.  

Trao đổi với đăng kiểm viên hiện trường về các hạng mục kiểm tra kể cả các công việc đo 
mà chủ tàu phải chuẩn bị trước. 

   

Kiểm tra bên trong và thử áp lực, xem ở bảng 1.1.    
Kiểm tra tiếp cận 

Tàu chở dầu và chở xô hoá chất: Xem phụ lục 4.1 
Tàu chở hàng rời kể cả tàu chở quặng: Xem phụ lục 4.1 
Tàu chở hàng khô tổng hợp kể cả tàu chở gỗ: Xem phụ lục 4.1 
Tàu khác các loại nói trên: Xem phụ lục 4.1 

   

ĐO CHIỀU DÀY CÁC CƠ CẤU 
 Xem phụ lục 4.1 

M M*2 M*3

THIẾT BỊ CHẰNG BUỘC, THIẾT BỊ NEO    
Kiểm tra neo và xích neo X   
Đo đường kính xích neo (có thể miễn giảm tại đợt kiểm tra định kỳ lần 
thứ 1). 

M   

Thử hoạt động hệ neo T T  

MÁY TÍNH XẾP TẢI T C C 

CÁC ĐẦU ỐNG THÔNG HƠI TỰ ĐỘNG (Phải kiểm tra bên trong các đầu ống 
thông hơi theo chỉ định của đăng kiểm viên) 
Kiểm tra định kỳ lần thứ 1: 
1. Mỗi đầu ống cho 1 két nước dằn mạn trái và phải trên boong hở trong 

vùng 0.25L phía mũi 
2. Mỗi đầu ống cho 1 két nước dằn mạn trái và phải trên boong hở trong 

vùng 0.25L phía lái 
Kiểm tra định kỳ lần thứ 2: 
1. Tất cả các đầu ống trên boong hở trong vùng 0.25L phía mũi 
2. Tối thiểu 20% đầu ống (ưu tiên cho các ống thông hơi két dằn) trên boong 

hở trong vùng 0.25L phía lái 
Kiểm tra định kỳ lần thứ 3 trở đi: Tất cả các đầu ống thông hơi trên boong hở 

I   

THIẾT BỊ LÁI (hệ thống điều khiển, hệ thống báo động, thiết bị chỉ báo vị trí 
bánh lái) 

T T T 
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HẠNG MỤC KIỂM TRA SS IS AS 

CÁC ĐƯỜNG ỐNG HÚT KHÔ T   

HỆ THỐNG HÚT KHÔ (hầm hàng, buồng máy, ...) T T T 

NẮP HẦM HÀNG    

 Thử kín bằng phụt nước H H*4 H*5

 Nắp hầm thép vận hành bằng cơ giới T T*6 T*6

THỬ CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG KÍN (CỬA TRÊN VÁCH KÍN NƯỚC, VÁCH BIÊN 
THƯỢNG TẦNG) 

T*7 T*7 T*7

THỬ CÁC HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG CHÁY VÀ PHƯƠNG TIỆN THOÁT 
SỰ CỐ 

T T T 

HỒ SƠ TÀI LIỆU 
 Hướng dẫn xếp tải 
 Thông báo ổn định cho thuyền trưởng 
 Sơ đồ và sổ tay kiểm soát tai nạn 
 Sơ đồ phòng chống cháy 
 Hướng dẫn vận hành và bảng thông báo trạng thái cửa mũi và cửa bên 

trong (của cửa mũi) 
 Hướng dẫn vận hành hệ thống khí trơ 
 Sổ tay chằng buộc hàng hoá 
 Hướng dẫn tiếp cận các cơ cấu thân tàu 
 Và các hồ sơ tài liệu khác, nếu cần 

C C C 

KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHUNG  
 Tôn vỏ và tôn boong thời tiết 
 Các lỗ khoét trên boong và phía ngoài vỏ tàu 
 Các thành quây miệng hầm máy 
 Các ống thông hơi và thông gió 
 Dấu mạn khô 
 Mạn chắn sóng 
 Lối đi, cầu qua lại 
 Các ống nhận nước, xả nước ra ngoài mạn và các van liên quan 
 Các thiết bị chằng buộc gỗ 
 Các thiết bị neo, chằng buộc tàu 
 Các hệ thống bảo vệ chống cháy và phương tiện thoát sự cố 
 Buồm và các dụng cụ đi kèm, nếu có 
 Thiết bị kéo sự cố 
 Hệ thống đường ống trong hầm hàng (tàu hàng rời và tàu hàng khô tổng 

hợp 15 tuổi trở lên) 
 Cầu thang và các bậc lên xuống 

X X X 
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HẠNG MỤC KIỂM TRA SS IS AS 

MÁY CHÍNH, MÁY PHỤ, TRỤC CHÂN VỊT, THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG    
 Kiểm tra ở trạng thái mở 

Lưu ý: Nếu áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục máy, xem phụ lục 5 
O*8 O*8  

 Máy chính, máy phụ lai máy phát điện và các chức năng quan trọng 
a. Thiết bị bảo vệ quá tốc độ 
b. Hệ thống tự động dừng (automatic stop) và báo động khi có sự cố 

ở bộ phận cấp dầu bôi trơn hoặc tụt áp dầu bôi trơn 
c. Thiết bị ngắt (shut - off device) cung cấp hơi trong trường hợp độ 

chân không của bầu ngưng chính thấp 
d. Các thiết bị an toàn khác (thiết bị ngắt khẩn cấp điều khiển từ xa, 

cơ cấu nhả khớp khi có chấn động vượt quá giới hạn  cho phép của 
động cơ hơi nước, ...) 

T 
 

T 
 

T 
 

 Điều khiển từ xa thiết bị ngắt (shut - off device) đối với các két dầu dễ 
cháy 

T T T 

 Thiết bị dừng điều khiển từ xa (remote control stop) các bơm dầu F.O, 
bơm dầu hàng, quạt thông gió, quạt gió cưỡng bức nồi hơi, ... 

T T T 

 Hệ thống thông tin liên lạc T T T 

 Các dụng cụ đo (áp suất, nhiệt độ, dòng điện, điện thế và vòng quay) T T T 

 Đo độ co bóp trục khuỷu của máy chính M M  

 Thử áp lực bầu ngưng và vỏ của các bình chứa đối với hệ thống lạnh (Có 
thể được miễn giảm theo sự cân nhắc của Đăng kiểm viên, ngoại trừ các 
hệ thống lạnh sử dụng NH3(R171) làm công chất). 

P   

 Thử rò rỉ công chất ở trạng thái làm việc của máy lạnh T T  

NỒI HƠI, THIẾT BỊ HÂM DẦU, THIẾT BỊ HÂM DÙNG KHÍ XẢ    
 Thử hoạt động các thiết bị an toàn, thiết bị báo động và các đồng hồ đo 

áp kể cả việc kiểm tra xác nhận biên bản kiểm định các dụng cụ đo 
T T T 

PHỤ TÙNG DỰ TRỮ, DỤNG CỤ VÀ CÁC THIẾT BỊ DỰ TRỮ C C  

HỆ THỐNG ĐIỆN    

 Thử hoạt động bộ điều tốc, thiết bị ngắt mạch và các rơ le liên quan (ở 
trạng thái có tải cả ở điều kiện hoạt động độc lập hoặc hoạt động song 
song) 

T   

 Thử hoạt động hệ thống thông tin liên lạc và nguồn cấp năng lượng sự cố T T T 
 Đo điện trở cách điện của máy phát, động cơ điện, bảng điện và dây cáp 
điện (có thể được miễn nếu các biên bản đo được duy trì thích hợp và 
đăng kiểm viên nhận thấy thoả đáng) 

M M  

 Đo điện trở cách điện của các thiết bị điện trong các khu vực nguy hiểm 
trên tàu dầu và tàu chở hoá chất (có thể được miễn nếu các biên bản đo 
được duy trì thích hợp và đăng kiểm viên nhận thấy thoả đáng) 

M M  

 Các hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc và thông gió và các thiết bị 
điện khác (kể cả thử tính năng khoá liên động) 

T   
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HẠNG MỤC KIỂM TRA SS IS AS 
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY    
 Thử phun nước các rồng cứu hoả T T T 
 Hệ thống phát hiện và báo động cháy, bao gồm cả hệ thống báo cháy 

bằng tay  
T T T 

 Hệ thống thông gió T T T 
 Hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định trên boong (thử cấp nước) T T  
 Hệ thống chữa cháy bằng bột hoá học (thử thổi không khí, kiểm tra lượng 

gas khởi động/nén, thử hoạt động hệ thống điều khiển từ xa) 
T T  

 Hệ thống phun sương (thử cấp nước, kiểm tra lượng nước cấp có thể 
miễn) 

T T  

 Hệ thống chữa cháy cố định bằng CO2, (thử thổi không khí, kiểm tra hệ 
thống báo động) 

T T  

 Hệ thống chữa cháy bằng bọt có độ nở cao (thử cấp nước) T T  
 Hệ thống chữa cháy cố định kiểu phun sương áp lực (thử cấp nước) T T  
 Hệ thống chữa cháy bằng tự động phun sương và báo động cháy 

(Sprinkler) 
T T  

 Các thiết bị đóng kín các lỗ khoét liên quan đến chống cháy trong khu vực 
hàng (thử vận hành) 

T T  

 Đo lượng CO2 hoặc Halogen (phải trên 90% lượng ban đầu) và bột hoá 
chất khô 

M M  

 Xác nhận tính hiệu quả của chất chữa cháy C C C 
 Thiết bị nấu bếp sử dụng dầu ăn  (thử vận hành) T T  
 Các hệ thống dập cháy cục bộ (thử thổi không khí, thử hoạt động bơm và 

các thiết bị điều khiển) 
T T  

 Kiểm tra xác nhận trang bị (TB thở thoát nạn-EEBD, trang bị cho người 
chữa cháy ...) 

C C C 

 Xác nhận tài liệu (hướng dẫn bảo dưỡng, hướng dẫn thực tập, sổ tay vận 
hành an toàn phòng cháy ...) 

C C C 

Ghi chú: Thời hạn kiểm định các chất dùng để chữa cháy: Xem phụ lục 6 
X:  Kiểm tra trạng thái chung,  P: Thử áp lực,   M: Đo, 
I: Kiểm tra bên trong,  T:  Thử hoạt động, C:  Kiểm tra xác nhận 
O:  Kiểm tra ở trạng thái mở,  H: Thử phụt nước   
*1 : Xem bảng 1.1 
*2 : Áp dụng đối với các thành phần kết cấu ở các tàu đã trên 5 tuổi theo quyết định của đăng kiểm viên và các thành phần kết 

cấu phải đo theo tuổi tàu. 
Ngoài ra, phải đo các đối tượng có hao mòn lớn trong các khu vực nghi ngờ đã ghi nhận từ đợt kiểm tra định kỳ trước đó. 

*3 : Áp dụng đối với các thành phần kết cấu ở các tàu đã trên 5 tuổi theo quyết định của đăng kiểm viên và các thành phần kết 
cấu phải đo theo tuổi tàu. 
Ngoài ra, phải đo các đối tượng có hao mòn lớn trong các khu vực nghi ngờ (trừ các két hàng) đã ghi nhận từ đợt kiểm tra 
định kỳ hoặc trung gian trước đó.  

*4 :  Thử hoạt động có thể được miễn theo quyết định của đăng kiểm viên. (Đối với đợt kiểm tra trung gian tàu chở hàng rời trên 
15 tuổi, không chấp nhận việc miễn thử đó). 

*5 : Khi đăng kiểm viên xét thấy cần. 
*6 : Phải thực hiện đối với các nắp hầm lựa chọn. (Đối với đợt kiểm tra trung gian tàu chở hàng rời trên 15 tuổi,phải thực hiện 

đối với tất cả các nắp hầm). 
*7 : Thử có thể được miễn theo quyết định của đăng kiểm viên. 
*8 : Áp dụng đối với các tàu không thực hiện chương trình kiểm tra liên tục máy, bảo dưỡng máy theo kế hoạch và bảo dưỡng 

phòng ngừa. Các hạng mục mở kiểm tra trung gian khác với mở kiểm tra định kỳ. 
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Bảng 1.1 - Kiểm tra bên trong và thử áp lực các khoang và két tại các đợt kiểm tra chu kỳ. 
Các ký hiệu dạng kiểm tra trong bảng dưới như sau: IE: Kiểm tra bên trong

 PT: Thử áp lực SS: kiểm tra định kỳ InS: kiểm tra trung gian
 AS: Kiểm tra hàng năm 

InS SS thứ 1 InS SS thứ 2 InS SS thứ 3 InS AS Dạng kiểm tra
Khoang/Két IE IE PT IE IE PT IE IE PT IE IE 

Các két nước ⎯   
*1 

 
*2 

  
*1 

 
*3 
*E 

  
 

*3 
*E 

 
*4 

Các két đáy 
đôi ⎯ ⎯ 

 
*5 ⎯ 

 
*6 
*7 

 
*5 ⎯ 

 
*8 
*9 

 
*5 
*6 

⎯ ⎯ 
Các két 
nhiên liệu 

các két khác ⎯  
*10 

 
*5 ⎯ 

 
*7 
*11

 
*5 ⎯ 

 
*9 
*12 

 
*5 ⎯ ⎯ 

Các két dầu bôi trơn ⎯ ⎯ 
 

*5 ⎯ ⎯ 
 

*5 ⎯  
 

*5 ⎯ ⎯ 

Các két hàng (tàu chở 
dầu và hoá chất) ⎯   

*13 ⎯   
*14 

 
*E 

  
*14 

 
*E ⎯ 

Các két hàng (trừ tàu 
chở dầu, chở khí và hoá 
chất) 

⎯   ⎯   ⎯   ⎯ ⎯ 

Các hầm hàng (các tàu 
hàng khác) ⎯  ⎯ ⎯  ⎯  

*15 
 ⎯  

*6 ⎯ 

Các hầm hàng (các tàu 
chở hàng khô tổng hợp 
khác) 

⎯  ⎯  
*6 

 ⎯   ⎯  
*E 

 
*16 

Các hầm hàng (tàu chở 
hàng rời không phải là 
loại mạn kép) 

⎯   
*17 

   
*17 

 
*E 

  
*17 

 
*E 

 
*18 

Các hầm hàng (tàu chở 
hàng rời, loại mạn kép) 
 

⎯   
*17 

   
*17 

 
*E 

  
*17 

 
*E 

 
*19 

Các hầm hàng (tàu chở 
gỗ) ⎯  ⎯   ⎯   ⎯ 

 
*20 
*E 

 
*20 

Các khoang trống, 
khoang cách ly, hầm 
trục, ... 

⎯  ⎯ ⎯  ⎯  
*E 

 ⎯  
*E ⎯ 

Buồng máy, buồng bơm 
...   ⎯   ⎯   ⎯   

Ghi chú: 
1. SS thứ nhất đối với các tàu 5 tuổi hoặc ít hơn 

SS thứ hai đối với các tàu trên 5 tuổi đến 10 tuổi 
SS thứ ba đối với các tàu trên 10 tuổi đến 15 tuổi 
SS thứ bốn trở đi đối với các tàu trên 15 tuổi 

2. Tại các đợt kiểm tra định kỳ lần thứ tư trở đi, kiểm tra bên trong phải thực hiện đối với tất cả các 
khoang và các két, và thử áp lực phải được thực hiện đối với tất cả các két dùng để chứa nước, 
nhiên liệu lỏng, dầu bôi trơn và các két chứa hàng lỏng. (Các hạng mục kiểm tra có thể được đăng 
kiểm viên hiện trường thay đổi, trên cơ sở xem xét công dụng tàu, đặc trưng thiết kế, tuổi tàu và các 
kết quả kiểm tra đã thực hiện trước đây.) 
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3. Các két nước bao gồm cả các két nước gom đáy tàu. 
4. Thử các két nhiên liệu, két dầu bôi trơn và két nước ngọt có thể được xem xét xác nhận trên cơ sở 

biên bản do thuyền trưởng lập cho thử áp lực két đã được thực hiện phù hợp với các yêu cầu liên 
quan của qui phạm với kết quả thử được ghi nhận là thoả mãn. 

5. Giải nghĩa các ký hiệu trong bảng trên: 
 : phải thực hiện 
 : có thể được miễn nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài không có nghi ngờ gì. 
 : có thể chỉ thử các két đại diện (cho mối loại két) nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên trong và bên 

ngoài không có nghi ngờ gì về độ kín. 
*1 :  Các két nước ngọt có thể chỉ thử các két đại diện nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên trong và bên 

ngoài không có nghi ngờ gì về độ kín. Trường hợp tàu chở dầu và tàu chở hàng rời, các két 
trong các khu vực chứa hàng phải được thử. 

*2 : Ngoài các két phải kiểm tra bên trong hàng năm theo yêu cầu của đợt kiểm tra định kỳ lần cuối, 
các két nước dằn đại diện (tối thiểu là két mũi và két lái và 2 két sâu (trong trường hợp tàu dầu 
mạn kép và tàu hàng rời mạn kép, 3 két sâu) trong khu vực chứa hàng phải được kiểm tra. Đối 
với các tàu dầu, trừ tàu dầu mạn kép, tất cả các két nước dằn phải được kiểm tra. 
Nếu qua kiểm tra két đại diện nói trên thấy trạng thái lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn ở trạng thái 
kém, hao mòn hoặc các hư hỏng khác được phát hiện, hoặc không có phủ bảo vệ chống ăn 
mòn, thì phải mở rộng kiểm tra đối với các két nước dằn tương tự. 

*3 : Tất cả các két nước dằn kể cả các két hỗn hợp hàng/dằn. 
*4 : Đối với tàu trên 5 tuổi, các két phải kiểm tra bên trong hàng năm theo yêu cầu của đợt kiểm tra 

định kỳ hoặc trung gian lần cuối. Đối với các tàu dầu, trừ tàu dầu mạn kép, tất cả các két kề cận 
với két hàng được hâm bằng sợi đốt (có vách biên chung với két hàng) phải được kiểm tra. 

*5 : Trường hợp tàu chở dầu và tàu chở hàng rời, các két trong các khu vực chứa hàng phải được 
thử. 

*6 : Một két phía trước và một két phía sau. 
*7 : Tối thiểu 1 két trong khu vực chứa hàng. 
*8 : Tối thiểu mỗi vùng 1 két (vùng giữa tàu, vùng mũi và vùng đuôi). 
*9: Hai két, gồm két sâu trong khu vực chứa hàng và một két trong buồng máy. 
*10: Tối thiểu các két ở 2 đầu cuối tàu. 
*11: Tối thiểu các két ở 2 đầu cuối tàu và một két lựa chọn. 
*12: Tối thiểu các két ở 2 đầu cuối tàu và một nửa số két sâu. 
*13: Thử đối với các biên phân cách giữa các két hàng với các không gian khác. 
*14: Cần thử đối với các biên phân cách giữa các két hàng. 
*15 Tối thiểu một hầm hàng lựa chọn. 
*16: Một hầm hàng phía trước và một hầm hàng phía sau đối với tàu trên 10 tuổi, và tất cả các hầm 

hàng đối với tàu trên 15 tuổi. 
*17: Đối với két hỗn hợp hàng/dằn, nếu thấy xuất hiện hao mòn lớn, phải áp dụng yêu cầu đối với 

các két dằn. Không chấp nhận miễn giảm vì lý do bất kỳ sau định kỳ lần thứ tư. 
*18: Tất cả các hầm hàng đối với tàu trên 10 tuổi. 
*19: Hai hầm hàng lựa chọn đối với tàu từ 10 đến 15 tuổi. Tất cả các hầm hàng đối với tàu trên 15 

tuổi. 
*20: Tất cả các hầm hàng đối với tàu trên 5 tuổi. 
*E : Yêu cầu tương tự như trong đợt kiểm tra định kỳ trước đó đối với tàu dầu, tàu chở xô hoá chất 

nguy hiểm trên 10 tuổi và tàu chở hàng khô tổng hợp trên 15 tuổi và tàu hàng chở hàng rời trên 
10 tuổi. (trừ các két dầu đốt, két dầu bôi trơn và hầm đặt ống / khoang cách ly / khoang trống 
không kề cận với các khoang và két hàng) 

6.  Xem phụ lục 4 về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày.  
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Bảng 2 - Kiểm tra trên đà 
Hạng mục kiểm tra  

KIỂM TRA BÊN NGOÀI ĐÁY TÀU (TRÊN ĐÀ, Ụ)  

 Kiểm tra tôn vỏ dưới đường nước (Tôn vỏ kể cả sống nằm, sống mũi và sống lái) X 
 Bánh lái X 
 Tháo bánh lái kiểm tra (có thể được miễn giảm với điều kiện Đăng kiểm viên thấy 

tình trạng của ổ đỡ lái qua việc đo khe hở là thoả mãn) 
X 

 Nếu đăng kiểm viên thấy cần có thể yêu cầu thử áp lực bánh lái P 
 Đo khe hở của các ổ đỡ trục lái M 
 Cửa nhận nước và xả nước ra ngoài mạn và các van của chúng dưới boong 

mạn khô 
X 

 Kiểm tra chân vịt X 
 Kiểm tra van thông biển (Có thể được miễn giảm theo sự cân nhắc của Đăng 

kiểm viên với điều kiện chúng đã được tháo và kiểm tra tại đợt kiểm tra trên đà 
trước) 

O 

 Đo khe hở của các ổ đỡ trục chân vịt bôi trơn bằng nước M 
 Đo độ mòn của các ổ đỡ trục chân vịt bôi trơn bằng dầu và kiểm tra tính hiệu 

dụng của vòng kín dầu 
M, X 

 Neo, xích neo, cáp neo, ống neo, khoá chặn xích (tại mỗi đợt kiểm tra trùng với 
kiểm tra định kỳ phải trải toàn bộ xích neo lên nền sạch, làm vệ sinh và kiểm tra. 
từ định kỳ thứ 2 trở đi phải đo đường kính xích neo để xác định lượng hao mòn)  

M, X 

 Kiểm tra bên trong, kiểm tra tiếp cận, đo chiều dày các khoang két (nếu chưa 
được thực hiện) phải thực hiện: 

I 

(a) Tối thiểu đối với phần dưới (phần thấp hơn đường nước dằn nhẹ tải nhất, 
của các khoang/két hàng và các két nước dằn khi tàu được kiểm tra trên đà 
trùng với đợt kiểm tra định kỳ 

 

(b) Trong đợt kiểm tra trên đà giữa hàng năm thứ 2 và thứ 3, theo yêu cầu của 
kiểm tra trung gian 

 

Kiểm tra trên đà có thể gia hạn tối đa 3 tháng (tối đa 1 tháng đối với tàu hoạt động tuyến ngắn), tạo điều kiện 
cho tàu hoàn thành chuyến đi đến cảng có thể kiểm tra và để hài hoà với kiểm tra định kỳ, khi cần. Trong mọi 
trường hợp khoảng thời gian giữa 2 lần kiểm tra trên đà không được vượt quá 36 tháng. Trong một định kỳ 5 
năm phải có 1 đợt kiểm tra trên đà trùng với kiểm tra định kỳ. Không cho phép gia hạn trên đà trong đợt kiểm 
tra định kỳ tàu 

Kiểm tra phần chìm ở trạng thái nổi có thể được chấp nhận thay thế cho đợt kiểm tra trên đà không trùng với 
kiểm tra định kỳ với điều kiện tàu dưới 15 tuổi và thoả mãn các quy định liên quan đối với kiểm tra phần chìm 
ở trạng thái nổi và tàu có dấu hiệu cấp tàu “IWS” 

X:  Kiểm tra trạng thái chung O:  Kiểm tra ở trạng thái mở, 
M: Đo P: Thử áp lực 
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Bảng 3 - Kiểm tra nồi hơi 
Hạng mục kiểm tra  

NỒI HƠI, THIẾT BỊ HÂM DẦU, THIẾT BỊ HÂM SỬ DỤNG KHÍ XẢ 
 Kiểm tra bên ngoài và bên trong 
 Kiểm tra ở trạng thái mở các van và vòi 
 Thử hoạt động các thiết bị an toàn 
 Thử hoạt động van an toàn và xác nhận áp suất đặt của chúng 

 
I 
O 
T 
T 

Kiểm tra nồi hơi có thể gia hạn tối đa 3 tháng (tối đa 1 tháng đối với tàu hoạt động tuyến ngắn), tạo điều kiện 
cho tàu hoàn thành chuyến đi đến cảng có thể kiểm tra và để hài hoà với kiểm tra định kỳ, khi cần. Trong mọi 
trường hợp khoảng thời gian giữa 2 lần kiểm tra nồi hơi không được vượt quá 36 tháng. Không cho phép gia 
hạn kiểm tra nồi hơi trong đợt kiểm tra định kỳ tàu. 

Đối với nồi hơi phải có sự chuẩn bị cần thiết như xả nước nồi hơi, mở cửa khói, làm vệ sinh mặt nước/đốt kể 
cả lò, mở các van thân nồi/van an toàn. 

Đối với nồi hơi khí xả cần chuẩn bị mở cửa khói, làm vệ sinh mặt khí xả, mở các van thân nồi/van an toàn. 

X:  Kiểm tra bên ngoài I: Kiểm tra bên trong,   
T: Thử hoạt động O:  Kiểm tra ở trạng thái mở 
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Bảng 4 - Kiểm tra trục chân vịt và trục ống bao 
Hạng mục kiểm tra  

KIỂM TRA THÔNG THƯỜNG TRỤC CHÂN VỊT  

 Kiểm tra trục chân vịt, bu lông ghép và ống bao trục (Rút trục kiểm tra) O 
 Kiểm tra phát hiện vết nứt trên các phần lắp đặt chân vịt bằng “Phương pháp bột từ” X 
 Các khe hở trong ống bao trục hoặc độ mòn của các ổ đỡ M 
 Kiểm tra thiết bị làm kín ống bao trục ở trạng thái tháo ra O 
 Chân vịt có bước điều khiển được: cơ cấu điều khiển bước và các phần làm việc, 

bulông cố định cánh chân vịt (kể cả kiểm tra vết nứt bằng “Phương pháp bột từ”) 
O, X

 Các ổ đỡ bôi trơn bằng dầu:  
Thiết bị báo động mức dầu thấp của két dầu bôi trơn, thiết bị đo nhiệt độ dầu, 
đường ống dầu bôi trơn và bơm tuần hoàn dầu bôi trơn 

 
T 

 Sổ nhật ký dầu bôi trơn, Bản ghi hệ thống theo dõi ổ đỡ ống bao và thiết bị kín dầu X 
 Lực lắp đặt chân vịt đối với các trục lắp đặt chân vịt không then M 

Lưu ý: Trục chân vịt áp dụng hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa, phải thực hiện theo sổ 
tay bảo dưỡng phòng ngừa được duyệt 

 

KIỂM TRA MỘT PHẦN / KIỂM TRA GIA HẠN TRỤC CHÂN VỊT (khi cần hài hoà ngày 
kiểm tra trục với ngày kiểm tra trên đà) 

 

1.  Kiểm tra gia hạn [6 tháng đối với trục 1A / 12 tháng đối với trục loại 1B, 1C]  
 Phần trục chân vịt để lộ trong buồng máy C 
 Việc tránh vận hành trong vùng vòng quay cấm của dao động xoắn C 
 Các khe hở trong ống bao trục (trục 1A & 2) hoặc độ mòn của các ổ đỡ (T. 1B & C) C 
 Kiểm tra các bản ghi về bảo dưỡng các thiết bị làm kín ống bao trục C 
 Kiểm tra hệ thống ống nước biển đối với ổ đỡ trục ống bao bôi trơn bằng nước (1A) C 
 Thử hoạt động TB báo động mức thấp dầu bôi trơn, nhiệt kế dầu, các bơm và 
đường ống dầu bôi trơn (1B / 1C) 

T 

2.  Kiểm tra một phần trục loại 1B [lùi hạn kiểm tra kiểm tra thông thường thêm 3 
năm tính từ ngày hoàn thành KT một phần] 

 

 Kiểm tra phát hiện vết nứt trên các phần lắp đặt chân vịt bằng “Phương pháp bột từ 
tính” (có thể không thực hiện đối với trục lắp ghép không then hoặc dùng bích) 

X 

 Độ mòn của các ổ đỡ trục M 
 Mở kiểm tra thiết bị làm kín ống bao trục (có thể không thực hiện đối với trục lắp 

ghép không then hoặc dùng bích) 
O 

 Thiết bị báo động mức dầu thấp của két dầu bôi trơn, nhiệt kế dầu bôi trơn, đường 
ống dầu bôi trơn và bơm tuần hoàn dầu bôi trơn 

T 

3.  Kiểm tra một phần trục loại 1C [lùi hạn kiểm tra kiểm tra thông thường thêm 5 
năm tính từ ngày hoàn thành KT một phần] 

 

 Tất cả các hạng mục nêu trong mục 2. nói trên X, M, 
O, T

 Kiểm tra các số liệu hệ thống theo dõi ổ đỡ ống bao và thiết bị kín dầu (mẫu MT-3) X 

X: Kiểm tra trạng thái chung  O: Mở kiểm tra  M: Đo   
T: Thử hoạt động   C: Kiểm tra xác nhận 
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Bảng 5 - Các yêu cầu bổ sung đối với kiểm tra tàu dầu 
Hạng mục kiểm tra SS IS AS 

Các thiết bị liên quan của tàu dầu    

 Bệ bơm và hệ thống thông gió trong buồng bơm X X X 
 Các đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, thông gió kể cả 

các cột và đầu ống thông gió, các đường ống của hệ thống khí trơ 
và tất cả các đường ống khác trong buồng bơm và trên boong thời 
tiết 

T X X 

a. Thử áp lực (khi đăng kiểm viên thấy cần) P P P 
b. Đo chiều dày (khi đăng kiểm viên thấy cần) M M M 
 Nối đất giữa kết cấu vỏ tàu và các két hàng X X  
 Các thiết bị ngắt và khởi động từ xa bằng điện và cơ khí đối với 

các bơm dầu hàng, bơm hút khô, bơm dằn và bơm vét trong 
buồng bơm 

T T T 

 Hệ thống hút khô trong buồng bơm T T T 
 Hệ thống đo mức chất lỏng trong két hàng T T T 
 Thiết bị đo áp suất trên hệ thống đường ống chuyển dầu hàng T T T 
 Hệ thống khí trơ 

a. Quạt thổi khí trơ, hệ thống thông gió buồng lọc sạch khí trơ 
b. Van nước một chiều trên boong, các van một chiều 
c. Các van điều khiển từ xa, các van điều khiển tự động 
d. Khoá liên động của các thiết bị thổi muội 
e. Hệ thống đo, hệ thống báo động, thiết bị van an toàn 

(Chi tiết xem “Danh mục I.G.S”) 

 
T, O 
T, O 

T 
T 
T 

 
T 
T 
T 
T 
T 

 
T 
T 
T 
T 
T 

 Các dụng cụ phát hiện khí cháy (gas) cố định và xách tay và báo 
động liên quan 

T T T 

 Các dụng cụ đo hàm lượng ôxy T T T 
 Đường ống dầu hàng và đường ống trong khu vực các két hàng, 

các khoang kề cận với két hàng và trên boong thời tiết 
T X X 

 Máy sinh khí trơ T T T 

Hệ thống điện trong các khu vực nguy hiểm 
  Thử độ cách điện 

(Lưu ý) có thể xem xét chấp nhận các số đo gần đây do thuyền 
bộ tiến hành 

 
M 

 
M 

 

M: Đo,  T:  Thử hoạt động,  O:  Kiểm tra ở trạng thái mở, 
X:  Kiểm tra trạng thái chung P: Thử áp lực 
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Bảng 6 - Các yêu cầu bổ sung đối với kiểm tra tàu chở khí hoá lỏng 
Hạng mục kiểm tra SS IS AS 

HỆ THỐNG CHỨA HÀNG 
(Đối với các két dạng màng và bán màng, việc kiểm tra và thử phải 
được thực hiện theo chương trình được duyệt cho từng hệ thống két.) 
Chuẩn bị: Khử khí/thông gió và bóc cách nhiệt phải được chuẩn bị 
theo yêu cầu để thực hiện các đợt kiểm tra dưới đây. 

   

 Kiểm tra bên trong các két hàng I  I*2

 Kiểm tra bên ngoài két hàng và cách nhiệt của chúng 
(Nếu việc kiểm tra bằng mắt thường cách nhiệt của các két là 
không thể thực hiện được thì phải tiến hành kiểm tra các điểm 
lạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp khi tính nguyên vẹn của các két 
hàng và cách nhiệt của chúng được xác nhận theo Nhật ký làm 
hàng, thì việc kiểm tra các điểm lạnh có thể được miễn giảm.) 

X  X*2

 Đo chiều dày tôn két M*1   
 Thử không phá huỷ 

(Đối với các két độc lập loại B, phạm vi của thử không phá huỷ 
được đưa ra theo chương trình được duyệt) 

X*1   

 Thử rò rỉ các két hàng 
(Đối với các két độc lập dưới boong, thử rò rỉ có thể được miễn 
giảm) 

X   

 Thử áp lực két hàng P*1   
 Các yêu cầu bổ sung đối với các két độc lập loại C 

Hoặc một trong hai dạng thử (1) và (2) dưới đây phải được tiến 
hành xen kẽ tại các đợt kiểm tra định kỳ, như lần thứ 2, 4, 6, ... 

   

(1)   Thử áp lực và thử không phá huỷ P, X   
(2)   Thử không phá huỷ theo chương trình được duyệt X   
 Các khoang đặt két khí gas và lớp vỏ thứ cấp két khí gas 

(Nếu tính nguyên vẹn của vỏ thứ cấp két khí gas không được xác 
nhận bằng kiểm tra xem xét, thì tính nguyên vẹn phải được xác 
nhận bằng thử áp lực hoặc thử chân không hoặc bằng phương 
pháp phù hợp khác.) 

X  X*2

 Hệ thống làm kín các két và các nắp két đi qua boong  X X X 
 Nối đất giữa các két hàng độc lập và kết cấu vỏ tàu X X X*2

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CỦA HỆ THỐNG CHỨA HÀNG    
 Các van thở của các két hàng O,T X X 
 Độ kín các van giảm áp 

(Đối với các van giảm áp có màng phi kim loại trong các van chính 
hoặc van dẫn hướng, thì các màng phi kim loại này phải được thay 
mới trong khoảng thời gian không quá 3 năm.) 

C C C 

 Các van thở và hệ thống an toàn liên quan hầm hàng/khoang chắn 
thứ cấp 

O,T X X 
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Bảng 6 (tiếp theo) 
Hạng mục kiểm tra SS IS AS 

CÁC ĐƯỜNG ỐNG HÀNG VÀ CÁC ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 
Chuẩn bị: bóc cách nhiệt phải được chuẩn bị nếu Đăng kiểm viên thấy 
là cần thiết. 

   

 Đường ống P*1   
 Tất cả hoặc một phần các van và các phụ tùng đường ống đi kèm O*1   
 Tất cả hoặc một phần các van giảm áp 
 Độ kín các van giảm áp 

O, T 
C 

  

 Nối đất giữa kết cấu vỏ tàu và đường ống và giữa các bích ống X X X 

HỆ THỐNG LÀM HÀNG *4    
 Các thiết bị ngắt sự cố (Emergency shut-off device) T T T 
 Thiết bị trao đổi nhiệt, bình chịu áp lực, thiết bị sinh hơi dùng cho 

làm hàng 
O*3,4, T X X 

 Các bơm hàng, máy nén hàng gas, quạt thổi hàng gas, các động 
cơ dẫn động và thiết bị an toàn của chúng (kiểm tra ở trạng thái 
mở các môtơ điện có thể được miễn giảm) 

O*4, T X X 

 Hệ thống ống và cách nhiệt của chúng X X X 
 Thiết bị tự động dừng và dừng bằng tay các bơm và máy nén 

hàng 
T T T 

 Các thiết bị liên quan tới công chất làm lạnh    
(a)   Bơm và máy nén gas O*4   
(b)   Bầu ngưng, bình chứa, thiết bị làm mát trung gian, thiết bị lọc 
dầu và van giảm áp 

T   

(c)   Thử kín bình áp lực và thiết bị trao đổi nhiệt với áp suất không 
nhỏ hơn 90% áp suất đặt của van giảm áp 

P   

(d)   Thử kín hệ ống công chất làm lạnh với áp suất không nhỏ hơn 
90% áp suất đặt của van giảm áp 

P   

 Hệ thống làm khô hàng rò rỉ tại các khoang đệm/khoang đặt két T T  

THIẾT BỊ ĐO, DỤNG CỤ PHÁT HIỆN KHÍ VÀ HỆ THỐNG BÁO 
ĐỘNG KÈM THEO 

   

 Thiết bị đo mức chất lỏng, thiết bị báo động mức cao và các van đi 
kèm của hệ thống ngắt (shut - off system) 

T T T 

 Thiết bị chỉ báo nhiệt độ và thiết bị báo động kèm theo T T T 
 Thiết bị đo áp lực và thiết bị báo động kèm theo đối với các két 

hàng, các khoang đệm/khoang đặt két 
T T T 

 Các dụng cụ phát hiện khí xách tay và cố định và các thiết bị báo 
động kèm theo 

T T T 

 Đồng hồ đo hàm lượng ôxy T T T 
 Thiết bị an toàn liên quan đến sử dụng gas hoá khí làm nhiên liệu T T T 
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Bảng 6 (tiếp theo) 
Hạng mục kiểm tra SS IS AS 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG    

 Các hệ thống làm sạch, khử khí và thiết bị gom khí các két hàng X X X 
 Hệ thống sinh khí trơ, hệ thống chứa khí trơ, hệ thống không khí 

khô và gas bù cho hao hụt thông thường và công chất làm khô 
X X X 

 Hệ thống theo dõi áp suất của hệ thống khí trơ, phương tiện phòng 
ngừa thổi ngược và hệ thống kiểm soát 

X X X 

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY    
 Thử bằng cấp không khí đối với hệ ống cố định và thử hoạt động 

thiết bị báo động trong các không gian kín chứa khí nguy hiểm 
T T  

 Các bộ trang bị chữa cháy cá nhân bổ sung khi chở hàng dễ cháy, 
hệ thống chữa cháy các không gian kín chứa gas nguy hiểm và 
thiết bị báo động thoát sự cố 

X X X 

HỆ THỐNG ĐIỆN    
 Thiết bị khoá liên động T T  
 Thử độ cách điện của mạch điện ở các khu vực nguy hiểm do khí 

(Có thể xem xét chấp nhận các số đo mới nhất do thuyền viên 
thực hiện) 

M M  

BẢO VỆ CON NGƯỜI    
 Tắm khử độc và rửa mắt (nếu quy định phải bố trí) T T T 
 Thiết bị bảo vệ, thiết bị an toàn, cáng, trang bị y tế sơ cứu, trang bị 

hỗ trợ hô hấp dùng cho thoát nạn và che chắn khi sự cố 
X X X 

 Máy nén khí (trang bị cho thiết bị an toàn)  T T  

CÁC HẠNG MỤC THIẾT BỊ KHÁC    
 TB thông két thăng bằng tàu bị ngập, cửa kín nước ... được trang 

bị liên quan đến ổn định sự cố, kiểm tra đến mức có thể 
X X X 

 Thiết bị đóng kín các cửa sổ, cửa ra vào và các lỗ khoét khác trên 
vách ngoài thượng tầng, lầu theo yêu cầu và bố trí ngăn cách khí 

X X X 

 Hệ thống thông gió kể cả quạt và cánh dự trữ của chúng dùng cho 
các không gian và khoang kín trong khu vực hàng 

X X X 

 Ngăn di động hoặc cố định hoặc cách ly bảo vệ boong, trang bị để 
chống rò hàng 

X X X 

 Kín khí ở các phụ kiện xuyên vách kể cả doăng kín trục qua vách X X X 
 Các hệ thống sưởi ấm thép thân tàu, KT đến mức có thể X X X 
 Đầu (ra) ống chuyển hàng được duyệt X X X 
 Nối đất giữa vỏ tàu và các ống hàng, KT đến mức có thể X X X 
 Thiết bị chuyển hàng vào/ra tàu ở phía mũi hoặc đuôi và trạm tập 

trung sự cố liên quan và các TB khác cho hàng đặc biệt 
X X X 

 Hệ thống điện trong không gian/khu vực có khí nguy hiểm X X X 
 Nhật ký hàng, báo cáo vận hành và các hướng dẫn liên quan đến 

hệ thống chứa hàng và làm hàng 
C C C 

 Bộ luật IMO tàu chở khí hoặc qui phạm liên quan C C C 
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I: Kiểm tra bên trong,  P: Thử áp lực,  X:  K. tra trạng thái chung 
O:  Mở kiểm tra, M: Đo,  T:  Thử hoạt động,  
C:  Kiểm tra xác nhận 
*1 : Khi đăng kiểm viên thấy cần 
*2 : Tại đợt kiểm tra hàng năm lần thứ nhất, sau khi tàu được đưa vào khai thác chuyên chở khí 

hoá lỏng, nếu Đăng kiểm viên thấy là cần. 
*3 : Nếu kiểm tra bên trong thực tế không thực hiện được, thử áp lực, thử chức năng van giảm 

áp phải được thực hiện. 
*4 : Nếu áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục máy, tại các đợt kiểm tra chu kỳ việc mở ra kiểm tra 

có thể thay thế bằng kiểm tra xem xét. 
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Bảng 7 - Các yêu cầu bổ sung đối với kiểm tra tàu chở xô hoá chất nguy hiểm 
Hạng mục kiểm tra SS IS AS 

BOONG THỜI TIẾT    

 Thiết bị lấy mẫu hàng từ đường ống hâm nóng và làm mát X X X 

 Thiết bị đóng kín các cửa sổ, cửa ra vào và các lỗ khoét khác trên 
vách ngoài thượng tầng, lầu theo quy định 

X X X 

 Áp kế bơm chuyển hàng lắp đặt ngoài buồng bơm X X X 

 Cách nhiệt hệ thống đường ống X X X 

 Đo chiều dày tôn két M*1   

BUỒNG BƠM HÀNG    

 Thiết bị ngắt cơ khí và điện điều khiển từ xa đối với các bơm hàng 
và hệ thống hút khô 

T T T 

 Các thiết bị cấp cứu cá nhân trong buồng bơm X X X 

 Thiết bị phân ly hàng X X X 

 Hệ thống thông gió kể cả quạt và cánh dự trữ của chúng dùng cho 
các không gian và khoang kín trong khu vực hàng 

X X X 

 Hệ thống chống tràn hàng ngược lại TB trên bờ và hơi hàng X X X 

 Đo chiều dày tôn két M*1   

 Các bơm hàng O*2   

 Bệ bơm và hệ thống thông gió trong buồng bơm X X X 

THIẾT BỊ ĐO, PHÁT HIỆN VÀ BÁO ĐỘNG    

 Thiết bị đo mức chất lỏng, thiết bị báo động mức cao và các van 
kèm theo thiết bị kiểm soát tràn 

T T T 

 Thiết bị đo mức chất lỏng, nhiệt độ và áp lực của hệ thống chứa 
hàng và các thiết bị báo động kèm theo 

T T T 

 Dụng cụ phát hiện khí cố định và xách tay và thiết bị báo động kèm 
theo 

T T T 

 Thiết bị đo hàm lượng ôxy T T T 

NỐI ĐẤT (Nối đất giữa vỏ và ống hàng) X X  

HỆ THỐNG ĐIỆN    

 Thiết bị khoá liên động T T  

 Thử cách điện của mạch điện trong các khu vực nguy hiểm 
(có thể được miễn giảm nếu cách điện được xác nhận theo các số đo 
của đợt đo gần nhất do thuyền viên thực hiện) 

M M  

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG CHO CÁC KHOANG CHỨA 
HÀNG VÀ CÁC KHÔNG GIAN KỀ CẬN 

   

 Thiết bị cho trơ hoá / đệm / làm khô và khí bù cho hao hụt thông 
thường và công chất làm khô 

X X X 

 Hệ thống theo dõi kiểm soát môi trường cho các khu vực chứa hơi 
trong không gian chứa hàng và các không gian trống quanh các 
không gian chứa hàng này. 

X X X 
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Hạng mục kiểm tra SS IS AS 
CÁC KÉT HÀNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KÈM THEO    
 Cách nhiệt của các khoang chứa hàng. (Khi Đăng kiểm viên thấy 

cần thiết có thể yêu cầu bóc cách nhiệt để kiểm tra) 
X   

 Bệ của các két chứa hàng, kể cả các giá đỡ, các chốt và các dụng 
cụ chống lăn/xóc. (Khi Đăng kiểm viên thấy cần thiết có thể yêu 
cầu bóc cách nhiệt để kiểm tra) 

X   

 Thiết bị đóng kín và làm kín của các nắp đậy của không gian chứa 
hàng nếu chúng đi qua boong (Khi Đăng kiểm viên thấy cần thiết 
có thể yêu cầu bóc cách nhiệt, tháo nắp đậy để kiểm tra hoặc thử 
hoạt động nắp đậy) 

X   

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY    

 Thử bằng cấp không khí đối với hệ ống cố định và thử hoạt động 
thiết bị báo động trong các không gian kín chứa khí nguy hiểm 

T T  

 Các bộ trang bị chữa cháy cá nhân bổ sung khi chở hàng dễ cháy, 
hệ thống chữa cháy các không gian kín chứa khí nguy hiểm và 
thiết bị báo động thoát sự cố 

X X X 

HỆ ỐNG CHUYỂN HÀNG VÀ NƯỚC DẰN TRONG CÁC KÉT HÀNG, 
CÁC KHOANG/KÉT BAO QUANH KÉT HÀNG NHƯ KÉT DẰN, 
BUỒNG BƠM, HẦM ĐƯỜNG ỐNG, KHOANG CÁCH LY, KHOANG 
TRỐNG VÀ BẢO VỆ CON NGƯỜI TRÊN BOONG THỜI TIẾT 

   

 Thiết bị bảo vệ X X X 
 Thiết bị an toàn X X X 
 Thiết bị cấp cứu, hồi sức X X X 
 Tắm khử độc và rửa mắt T T T 
 Bảo vệ hô hấp cho mục đích thoát nạn X X X 
 Máy nén khí (nếu có bố trí cho thiết bị an toàn) X X X 

CÁC HẠNG MỤC THIẾT Bị KHÁC    
 TB thông két thăng bằng tàu bi ngập, cửa kín nước ... được trang 

bị liên quan đến ổn định sự cố, kiểm tra đến mức có thể 
X X X 

 Thiết bị lưu giữ mẫu hàng X X X 
 Thiết bị chuyển hàng vào/ra tàu ở phía mũi hoặc đuôi X X X 
 Ngăn di động hoặc cố định hoặc cách ly bảo vệ boong, trang bị để 

chống rò hàng 
X X X 

 Đánh dấu phân biệt đường ống kể cả bơm và van X X X 
 Hệ thống làm khô ống thông gió X X X 
 Ống mềm chuyển hàng kiểu được duyệt X X X 
 Trang bị chuyên dùng theo yêu cầu của loại hàng cụ thể X X X 
 Hệ thống hâm nóng và làm mát hàng X X X 
 Hệ thống điện trong không gian/khu vực có khí nguy hiểm X X X 
 Nhật ký hàng, báo cáo vận hành và các hướng dẫn liên quan đến 

hệ thống chứa hàng và làm hàng 
C C C 

 Bộ luật IMO tàu chở hoá chất hoặc qui phạm liên quan C C C 
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P: Thử áp lực,  X:  KT trạng thái chung, O:  Mở kiểm tra, 
T:  Thử hoạt động,  C:  Kiểm tra xác nhận M:  Đo 
*1 :  Khi đăng kiểm viên thấy cần. 
*2 :  Nếu áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục máy, tại các đợt kiểm tra chu kỳ việc mở ra kiểm tra 

có thể thay thế bằng kiểm tra xem xét. 
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Bảng 8 - Kiểm tra hệ thống tự động và điều khiển từ xa 
Hạng mục kiểm tra SS AS 

THIẾT BỊ MO (HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG KHÔNG CÓ NGƯỜI TRỰC BUỒNG 
MÁY 24/24) 
 Điều khiển tự động và từ xa, thiết bị an toàn và thiết bị báo động 
 Hệ thống chuyển đổi giữa vị trị điều khiển chính và phụ 
 Thử mất điện và khởi động kế tiếp của hệ thống phụ 
 Hệ thống thông tin liên lạc 
 Hệ thống báo động mở rộng (extension alarm) 
 Các thiết bị tự động riêng biệt 

THIẾT BỊ MC (HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CÓ MỘT NGƯỜI VẬN HÀNH) 
 Điều khiển tự động và từ xa, thiết bị an toàn và thiết bị báo động 
 Hệ thống chuyển đổi giữa vị trị điều khiển chính và phụ 
 Khởi động kế tiếp của hệ thống phụ 

(Lưu ý) 
Nếu các số đo kiểm tra hàng ngày phù hợp và việc bảo dưỡng định kỳ 
theo “Sổ kiểm tra chu kỳ hệ thống tự động và điều khiển từ xa” trong suốt 
thời gian từ đợt kiểm tra chu kỳ lần trước được lưu giữ, thì một số việc 
thử có thể được miễn giảm tuỳ theo sự cân nhắc của Đăng kiểm viên. 

 
 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
 

T 
T 
T 

 
 

T 
 
 

T 
 

G 
 

T 
 

G: Kiểm tra trạng thái chung  T:  Thử hoạt động,  
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Bảng 9 - Kiểm tra hệ thống lạnh 
Hạng mục kiểm tra SS AS 

 Kiểm tra việc kiểm định các nhiệt kế trong các khoang và các nhiệt kế cho 
không khí trên dòng nạp và phân phối chính 
(Có thể được miễn nếu có các biên bản kiểm tra bảo dưỡng thích hợp) 

C*1 C*1

 Điều khiển tự động, các thiết bị an toàn và thiết bị báo động T T*2

 Hệ thống điện   
Thử cách điện (Có thể được miễn nếu có các biên bản kiểm tra bảo dưỡng 
thích hợp) 

M M 

 Các máy nén khí cùng với hệ thống bôi trơn của chúng 
(Trong trường hợp máy nén khí kiểu trục vít hoặc các máy nén khí Đăng 
kiểm xét thấy phù hợp, thì khoảng thời gian yêu cầu kiểm tra ở trạng thái 
mở có thể được tính bằng 25.000 giờ hoạt động.) 

O*3  

 Bơm nước làm mát bầu ngưng, các bơm làm lạnh quan trọng và các bơm 
nước muối 

O*3  

 Đường ống lạnh có bọc cách nhiệt  
(bóc cách nhiệt ở mức độ cần thiết để kiểm tra trạng thái của chúng) 

X  

 Cách nhiệt trong các khoang lạnh 
(khoan lớp cách nhiệt nếu thấy cần thiết để đánh giá sự điền đầy và độ 
khô) 

X  

 Hệ thống đường ống nước muối  
(Thử thuỷ lực ở áp suất 1,5 lần áp suất thiết kế hoặc 4 MPa, lấy trị số lớn 
hơn.) 

P  

 Kiểm tra nắp nước cuối của bầu ngưng qua kiểm tra các lỗ hoặc các cửa 
phù hợp khác 

 X 

 Mở kiểm tra và thử áp lực bình chịu áp lực (thử áp lực tại đợt kiểm tra định 
kỳ lần thứ nhất có thể được miễn nếu qua kiểm tra thấy trạng thái kỹ thuật 
của bình tốt) 

O*3, P*3  

 Các van giảm áp (Điều chỉnh áp suất mở van) C  
 Thử hoạt động thiết bị lạnh (xác nhận tính hiệu dụng của mỗi đơn nguyên 

khi hoạt động. Khi đó phải kiểm tra rò rỉ công chất làm lạnh. Nếu thấy cần 
phải đo nồng độ muối) 

T  

P: Thử áp lực,  X:  Kiểm tra trạng thái chung O:  K.tra ở trạng thái mở, 
M: Đo,  T:  Thử hoạt động,  C:  Kiểm tra xác nhận 

*1 : Chỉ kiểm tra xác suất 
*2 : Nếu đăng kiểm viên thấy cần 
*3 : Nếu áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục thiết bị lạnh, xem phụ lục 5 
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Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÀU CHUYỂN ĐỔI QUỐC TỊCH (ĐỔI CỜ) 
 
Hướng dẫn này đề cập đến các thủ tục thông thường khi tàu thay đổi cờ và các quốc 
gia tàu sẽ mang cờ đã có uỷ quyền cho đăng kiểm Việt Nam thực hiện kiểm tra và cấp 
các giấy chứng nhận theo luật. 

1. Hồ sơ 
Cần chuyển cho đăng kiểm Việt Nam các tài liệu dưới đây trước khi thực hiện đợt kiểm 
tra. Ngoài ra, nếu có yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo bộ luật quản lý an 
toàn (ISM) và/hoặc bộ luật an ninh tàu và bến cảng (ISPS) quốc tế, cần bổ sung đơn đề 
nghị đánh giá và cấp các giấy chứng nhận theo các bộ luật đó. 

(1) Đơn đề nghị kiểm tra 
(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển 
(3) Bản sao giấy phép đài tàu biển 
(4) Bản sao chứng chỉ điện báo viên GMDSS 

2. Chuẩn bị 
(1) Cần kẻ lại tên tàu và cảng đăng ký, nếu có thay đổi liên quan, lên các vị trí 

sau 

∗ Lên hai phía tôn mạn tàu phía mũi và phía lái, xuồng cứu sinh, bè cứu 
sinh, phao tròn cứu sinh và phao áo cứu sinh; 

∗ Sơ đồ chữa cháy, sơ đồ cứu sinh, bảng phân công nhiệm vụ trong 
trường hợp sự cố (Muster list), bản vẽ bố trí chung của tàu, bản vẽ sơ đồ 
khoang két, sơ đồ kiểm soát tai nạn, ... 

∗ Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu từ tàu (SOPEP), kế hoạch ứng cứu ô 
nhiễm hàng hải từ tàu (SMPEP), sổ nhật ký dầu, hướng dẫn xếp tải, ... 

(2) Cần thực hiện các sửa đổi và trang bị bổ sung, theo yêu cầu của chính 
quyền tàu sẽ mang cờ, nếu có 

3. Kiểm tra an toàn vô tuyến điện 
Cần bố trí để các kiểm định viên thiết bị vô tuyến điện đã được đăng kiểm công nhận 
thực hiện các công việc sau và kiểm tra lần đầu an toàn vô tuyến điện. 

(1) Đặt lại số hiệu MMSI vào trong các thiết bị MF/HF-DSC, VHF-DSC, Satellite 
EPIRB 

(2) Đặt lại mã quốc gia và số phân biệt vào INMARSAT 
(3) Đặt lại số hiệu MMSI, hô hiệu và tên tàu (nếu có thay đổi) vào thiết bị tự 

động nhận dạng AIS 
(4) Đặt lại tên quốc gia, tên tàu và tổ chức phân cấp (nếu có thay đổi) vào thiết 

bị ghi dữ liệu hành trình VDR 
Bố trí sẵn sàng các hạng mục sau cho kiểm tra. 
(5) Đặt lại hô hiệu mới của tàu 
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(6) Thoả thuận bảo dưỡng trên bờ 
(7) Biên bản bảo dưỡng hàng năm trên biển và trên bờ cho thiết bị EPIRB 
(8) Biên bản bảo dưỡng hàng năm trên biển cho thiết bị VDR 

4. Phê duyệt lại các tài liệu 
Các sổ tay, hướng dẫn khai thác sau phải được phê duyệt lại 

(1) Hướng dẫn xếp tải, thông báo ổn định cho thuyền trưởng 
(2) Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu từ tàu (SOPEP), kế hoạch ứng cứu ô nhiễm 

hàng hải từ tàu (SMPEP) 
(3) Sổ tay chằng buộc hàng hoá 
(4) Sổ tay xếp hàng hạt (tài liệu cần có: Đơn đề nghị, bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký tạm thời) 
(5) Sổ thiết bị nâng hàng và các giấy chứng nhận liên quan 

5. Các hồ sơ/tài liệu khác 
Khi việc cấp các tài liệu dưới đây là cần thiết do đổi cờ, cần có chuẩn bị và đưa ra yêu 
cầu để đăng kiểm Việt Nam bố trí thực hiện. 

(1) Giấy chứng nhận phù hợp chở hàng nguy hiểm 
(2) Giấy chứng nhận phù hợp theo bộ luật chở xô hàng nguy hiểm 
(3) Biên bản kiểm tra bố trí sinh hoạt của thuyền viên trên tàu (công ước ILO) 
(4) Các tài liệu khác, khi thấy cần. 

6. Khối lượng kiểm tra và các quy định riêng của mỗi quốc gia 
Cần trao đổi trước với phòng tàu biển, đăng kiểm Việt Nam trước khi kiểm tra, để nhận 
được các hướng dẫn cụ thể về khối lượng kiểm tra cũng như các yêu cầu riêng của 
quốc gia tàu sẽ mang cờ. 
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Phụ lục 2 

ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

Chúng tôi thừa nhận các điều khoản của “Qui phạm phân cấp và đóng tàu” và “Các điều 
kiện dịch vụ đối với việc phân cấp tàu và đăng ký các hệ thống” của Đăng kiểm Việt nam 
và yêu cầu ông thực hiện đợt kiểm tra/cấp Giấy chứng nhận cho tàu và hệ thống dưới 
đây: 
Tên tàu:  Số phân cấp: 
Chủ tàu:  Tổng dung tích: 
Quốc tịch:  Số đăng ký:  Hô hiệu: 
Công dụng tàu:  Vùng hoạt động  Cấp khác: 

1. Đợt kiểm tra phải thực hiện (đánh dấu vào ô vuông theo yêu cầu kiểm tra) 
(1) Kiểm tra duy trì cấp tàu 

 Định kỳ thứ ......  (bắt đầu)  Định kỳ thứ ......  (chưa hoàn thành) 
 Định kỳ thứ ......  (hoàn thành) 
 Trung gian  Hàng năm   Trên đà  Nồi hơi 
 Trục chân vịt  Gia hạn kiểm tra trục chân vịt  Liên tục thân tàu 
 Liên tục máy  Bảo dưỡng theo kế hoạch  Bất thường thân 

tàu  
 Bất thường máy tàu 

(2) Hệ thống làm lạnh hàng: 
 Định kỳ thứ .......  (bắt đầu)  Định kỳ thứ .........   (chưa hoàn thành) 
 Định kỳ thứ .......  (hoàn thành) 
 Hàng năm  Kiểm tra liên tục  Bất thường 

(3) Hệ thống tự động và điều khiển từ xa: [*MC/MO/MOA/MOB/MOC/MOD] 
 Định kỳ   Hàng năm       Bất thường 

(4) Mạn khô [*LL66 / LL66/88 / QP Mạn khô] 
 *Lần đầu/Cấp mới  Hàng năm    Bất thường 

(5) An toàn kết cấu tàu hàng  
 *Lần đầu/Cấp mới  Trung gian   Hàng năm    Bất thường 

(6) An toàn trang thiết bị: [*SOLAS / Quy phạm] 
 *Lần đầu/Cấp mới      Chu kỳ/Trung gian  Hàng năm    Bất 

thường 
(7) An toàn vô tuyến điện:  

 *Lần đầu/Cấp mới  Chu kỳ  Bất thường 
(8) Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển: [Phụ lục I / II / III / IV / V / VI MARPOL / QP NN 

ô nhiễm] 
 *Lần đầu/Cấp mới  Trung gian  Hàng năm    Bất thường 

(9) Thiết bị nâng hàng: 
 Tổng kiểm tra  Hàng năm  Bất thường     Dạng khác ( ) 
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(10) Hệ thống lặn: 
 Định kỳ (bắt đầu)  Định kỳ (hoàn thành) 
 Hàng năm       Bất thường 

(11) Hệ thống bảo dưỡng máy: 
 Định kỳ   Hàng năm       Bất thường  
 Kiểm tra khác (     ) 

(12) Phù hợp chở hoá chất/Khí *:  
 *Lần đầu/Định kỳ  Trung gian   Hàng năm    Bất thường 
 Kiểm tra khác (     ) 

(13) Nội dung kiểm tra bất thường:  
2. Ngày và nơi kiểm tra: từ:   tới:    tại: 
 Tên Đại diện:        Tel. (  ) 
          Fax. (  ) 
3. Giấy chứng nhận cần được cấp (đánh dấu vào ô phía trái), Giấy chứng nhận được 

xác nhận (đánh dấu vào ô ở giữa) và các Giấy chứng nhận hiện có đi kèm theo 
Đơn này (đánh dấu vào ô phía phải): 

 GCN cấp tàu   GCN hệ thống lạnh  GCN LL 
 GCN SC    GCN SE   GCN SR 
 GCN OPP   GCN NLS 
 GCN hóa chất   GCN khí   
 GCN miễn giảm theo luật:      

 
 GCN thiết bị nâng  Sổ tay thiết bị nâng  
 GCN khác (     ) 

Tất cả phí, lệ phí và phụ phí kiểm tra của các đợt kiểm tra và cấp GCN trên được 
thanh toán bởi: 
Tên Công ty: 
Địa chỉ:        Tel. (  ) 
         Fax. (  ) 
 

Chữ ký người làm đơn: 
Tên Công ty: 
Địa chỉ:       Tel. (  ) 
        Fax. (  ) 

 
 
 
 
* Gạch bỏ cho phù hợp 
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Phụ lục 3: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA (các ví dụ)  

 
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA  

(Lập cho tàu hàng rời) 
 
Các thông tin và đặc trưng cơ bản 
 
Tên tàu : HÀNG RỜI 01 
Số IMO : 7654321 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Cảng đăng ký : HẢI PHÒNG 
Tổng dung tích : 25109 
Tổng trọng tải (Tấn hệ mét) : 45972 
Chiều dài giữa hai đường vuông góc (m) : 249.18 
Nhà máy đóng tàu : VR S.B. HI 
Số hiệu thân tàu : 6868 
Tổ chức được công nhân (RO) :  VIETNAM REGISTER 
Số phân biệt do RO quy định cho tàu : VR962020 
ngày bàn giao tàu : 18 NOV. 1989 
Chủ tàu : ASIA SHIPPING COMPANY 
Công ty đo chiều dày : TM COMPANY 

 
1  Lời nói đầu 
1.1  Phạm vi 
1.1.1  Chương trình kiểm tra này đề cập đến khối lượng tối thiểu đối với các dạng kiểm 
tra trạng thái chung, kiểm tra tiếp cận, đo chiều dày và thử áp lực trong khu vực chứa 
hàng, các khoang hàng, các két nước dằn, kể cả các két mũi và két lái, theo quy định 
của quy phạm. 
1.1.2  Việc bố trí và các hạng mục đảm bảo an toàn cho kiểm tra phải được đăng kiểm 
viên hiện trường chấp nhận. 
1.2  Tài liệu 
Tất cả các tài liệu sử dụng khi triển khai chương trình kiểm tra phải sẵn sàng trên tàu 
trong suốt quá trình kiểm tra theo yêu cầu của phần 6. 
2  Bố trí trong các khoang, két và không gian chứa hàng 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ cung cấp các thông tin (dưới dạng các sơ đồ 
mẫu hoặc văn bản) về bố trí trong các khoang, két và không gian chứa hàng, nằm trong 
phạm vi kiểm tra. 

Cần xem Bản vẽ bố trí khoang két/Danh mục khoang két* trình bày trong các 
trang sau. (*: Gạch bỏ một cách thích hợp) 
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SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHOANG KÉT 
GENERAL ARRANGEMENT AND TANK/HOLD PLAN OF THE SHIP 
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3  Danh mục các khoang, két và không gian chứa hàng, kèm các thông tin về 
sử dụng chúng, quy mô của lớp phủ chống rỉ và hệ thống chống rỉ 

Phần này của chương trình kiểm tra sẽ nói rõ những thay đổi bất kỳ liên quan đến (và 
phải được cập nhật) các thông tin về sử dụng các khoang và két của tàu, quy mô của 
lớp phủ chống rỉ và hệ thống chống rỉ đưa ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ 
cho việc lập chương trình kiểm tra. 

Tên gọi khoang két Khoảng sườn
Phương pháp 

chống rỉ  
(1) 

Quy mô lớp 
phủ chống rỉ 

(2) 

Trạng thái 
lớp phủ 
chống rỉ 

(3) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1): HC= lớp phủ cứng; SC= lớp phủ mềm; A= anodes; NP= không có lớp phủ chống rỉ; 
CS= thép mạ; SS= thép không rỉ 

(2): U= phần trên; M= phần giữa; L= phần dưới; C= toàn bộ 
(3): G= tốt; F= trung bình; P= kém; RC= đã phục hồi lớp phủ chống rỉ (trong vòng 3 năm 

cuối) 
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4  Các điều kiện thực hiện kiểm tra 
Phần này của chương trình kiểm tra đưa ra các thông tin về các điều kiện thực hiện 
kiểm tra, ví dụ như thông tin về làm vệ sinh, tẩy sạch khí, thông gió, chiếu sáng ... các 
khoang két chứa hàng. 
4.1 Chủ tàu phải chuẩn bị các phương tiện cần thiết đảm bảo thực hiện việc kiểm tra 

an toàn. 
4.2 Để tạo điều kiện cho đăng kiểm viên hiện trường kiểm tra, cần có thoả thuận 

thống nhất giữa đăng kiểm viên và chủ tàu về các trang bị kiểm tra thích hợp và 
các phương tiện tiếp cận an toàn 

4.3  Khi đăng kiểm viên hiện trường cho rằng các trang bị thích hợp và đảm bảo tiếp 
cận an toàn chưa đủ, việc kiểm tra trong các không gian chưa thể tiến hành. 

4.4 Các khoang, két và không gian chứa hàng phải đảm bảo có thể tiếp cận an toàn. 
Các khoang, két và không gian chứa hàng phải tẩy sạch khí và thông gió thích 
hợp. Trước khi đi vào két, khoang trống hoặc không gian kín cần kiểm tra không 
khí trong đó đã được tẩy hết khí nguy hiểm và hàm lượng oxy đã đủ chưa. 

4.5 Các khoang, két và không gian chứa hàng phải làm vệ sinh đảm bảo sạch nước, 
sạch rỉ, các chất bản, dầu cặn, bùn ..., để có thể phát hiện hao mòn, biến dạng, 
các vết nứt, các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết kết cấu khác cũng như trạng thái 
của lớp phủ chống rỉ. Đặc biệt đối với những vùng phải đo chiều dày. 

4.6 Phải được chiếu sáng thích hợp để có thể phát hiện hao mòn, biến dạng, các vết 
nứt, các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết kết cấu khác cũng như trạng thái của lớp 
phủ chống rỉ. 

4.7 Đi cùng đăng kiểm viên ít nhất phải 1 người có trách nhiệm, được chủ tàu chỉ 
định, có hiểu biết về kiểm tra các khoang két kín trên tàu. Thêm vào đó 1 đội hỗ 
trợ với tối thiểu 2 người có kinh nghiệm phải trực ở miệng két hoặc không gian 
đang được kiểm tra. Đội hỗ trợ phải theo dõi liên tục ở bên trong két hoặc không 
gian đang được kiểm tra và các thiết bị cứu sinh và thoát nạn phải luôn ở trạng 
thái sẵn sàng để có thể sử dụng. 

4.8 Nếu dùng lớp phủ mềm để chống rỉ, cần bố trí phương tiện tiếp cận an toàn để có 
thể kiểm tra tính hiệu dụng của lớp phủ chống rỉ đó và đánh giá được trạng thái 
của các thành phần kết cấu được bảo vệ, mà theo đó có thể phải tẩy cục bộ lớp 
phủ để kiểm tra. Nếu không thể bố trí phương tiện để tiếp cận an toàn đến các kết 
cấu để kiểm tra, cần làm sạch lớp phủ mềm để kiểm tra. 

4.9 Phải trang bị hệ thống thông tin liên lạc giữa đội kiểm tra bên trong khoang két với 
sỹ quan chịu trách nhiệm trên boong và trong trường hợp có thể với lầu lái. Thiết 
bị liên lạc đó phải đảm bảo thông suốt trong suốt quá trình kiểm tra. 

4.10 Việc thực hiện kiểm tra trong khi tàu đang hành trình hoặc neo đậu chỉ có thể 
được chấp nhận khi có sự hỗ trợ cần thiết của các thuyền viên cho đăng kiểm 
viên hiện trường. 

Việc làm sạch hàng/nước dằn được xác nhận bởi:        Đại phó tàu & Đại diện 
nhà máy sửa chữa 

Việc đo hàm lượng Oxy và phát hiện khí được xác nhận bởi: Đại phó tàu & Đại diện 
nhà máy sửa chữa 

Độ sạch trong các két hàng được xác nhận bởi:      Đại phó tàu & Đại diện 
nhà máy sửa chữa                                
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5  Các thiết bị và phương pháp tiếp cận kết cấu 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ nói rõ những thay đổi bất kỳ liên quan đến (và 
phải được cập nhật) các thông tin về các thiết bị bảo đảm và phương pháp tiếp cận kết 
cấu đưa ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm tra. 

Khoan
g két 

số 
Thành phần kết cấu 

Giàn 
giáo di 
động 

Xuồng 
bè Thang

Tiếp 
cận 
trực 
tiếp 

Phương 
tiện khác 
(cần nói 

rõ) 
F.P.  Cuối mũi      
A.P.  Cuối lái      

Thành quây dọc miệng 
hầm hàng 

     

Tấm nghiêng đỉnh mạn      
Bệ trên vách      
Boong nối 2 mạn giữa 
các lỗ khoét hầm hàng 

     

Tôn mạn, sườn và các 
mã 

     

Vách ngang      
Tôn két hông      
Bệ dưới vách      

C
ác

 k
ho

an
g 

hà
ng

 

Sàn đỉnh két      
Kết cấu dưới boong      
Tôn mạn và kết cấu      
Tôn nghiêng và kết cấu      

Ké
t đ
ỉn

h 
m
ạn

 

Khung khoẻ và vách      
Tôn nghiêng và kết cấu      
Tôn mạn và kết cấu      
Kết cấu đáy      Ké

t 
hô

ng
 

Khung khoẻ và vách      
 Kết cấu đáy đôi      
 Kết cấu trong bệ trên của 

vách 
     

 Kết cấu trong bệ dưới 
của vách 

     

Dưới boong và kết cấu      
Tôn mạn và kết cấu      
Khung ngang khoẻ thẳng 
đứng trên tôn mạn và kết 
cấu 

     

Vách dọc và kết cấu      
Khung ngang khoẻ thẳng 
đứng trên vách dọc và 
kết cấu 

     

Tôn đáy và kết cấu      Ké
t c

án
h 

củ
a 

tà
u 

ch
ở 

qu
ặn

g 
m
ạn

 k
ép

 

Thành giằng/liên kết dọc      
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5.1 Để phục vụ cho kiểm tra trạng thái chung, cần bố trí các phương tiện để đăng 
kiểm viên có thể kiểm tra các kết cấu một cách an toàn và thực tế có thể. 

5.2 Để phục vụ cho kiểm tra tiếp cận, cần bố trí một trong các phương tiện tiếp cận 
dưới đây: 
(1) Đối với kiểm tra tiếp cận các kết cấu thân tàu không phải là sườn khoang 

hàng 
* Giàn giáo và lối đi cố định qua các kết cấu 
* Giàn giáo và lối đi tạm qua các kết cấu 
* Máy nâng hoặc sàn di động 
* Xuồng hoặc bè với cấu tạo đủ sức chịu đựng các tải tĩnh ở tất cả các 

mức nước khác nhau. 
* Thang di động 
* Tất cả các phương tiện tương đương khác 

(2) Đối với kiểm tra tiếp cận các sườn khoang hàng tàu hàng rời dưới 100000 
DWT 
* Giàn giáo và lối đi cố định qua các kết cấu 
* Giàn giáo và lối đi tạm qua các kết cấu 
* Thang di động với chiều dài dưới 5 m có thể chấp nhận cho việc kiểm tra 

phần chân các sườn kể cả các mã 
* Xe có giá nâng thuỷ lực cho người làm việc trên cao, máy nâng và sàn di 

động 
* Xuồng hoặc bè với cấu tạo đủ sức chịu đựng các tải tĩnh ở tất cả các 

mức nước khác nhau. 
* Tất cả các phương tiện tương đương khác 

(3) Đối với kiểm tra tiếp cận các sườn khoang hàng tàu hàng rời từ 100.000 
DWT trở lên 
Đối với đợt kiểm tra định kỳ lần thứ nhất: 
* Giàn giáo và lối đi cố định qua các kết cấu 
* Giàn giáo và lối đi tạm qua các kết cấu 
* Xe có giá nâng thuỷ lực cho người làm việc trên cao, máy nâng và sàn di 

động 
* Xuồng hoặc bè với cấu tạo đủ sức chịu đựng các tải tĩnh ở tất cả các 

mức nước khác nhau. 
* Tất cả các phương tiện tương đương khác 

Ngoài ra, việc sử dụng thang di động có trang bị phương tiện cố định cơ 
giới ở đầu trên của thang có thể được chấp nhận cho việc kiểm tra tiếp 
cận các sườn mạn trong các đợt kiểm tra hàng năm 

Đối với các đợt kiểm tra trung gian và định kỳ sau đó: 
* Giàn giáo và lối đi cố định qua các kết cấu 
* Giàn giáo và lối đi tạm qua các kết cấu 
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* Xe có giá nâng thuỷ lực cho người làm việc trên cao, máy nâng và sàn di 
động 

* Máy nâng hoặc sàn di động 
* Xuồng hoặc bè với cấu tạo đủ sức chịu đựng các tải tĩnh ở tất cả các 

mức nước khác nhau. 
* Tất cả các phương tiện tương đương khác 

5.3 Kiểm tra các két bằng xuồng hoặc bè chỉ được tiến hành sau khi được đăng kiểm 
viên hiện trường chấp nhận, có tính đến các yếu tố đảm bảo an toàn, trong đó có 
tính đến dự báo thời tiết và chòng chành của tàu khi có sóng. 

5.4 Khi xuồng hoặc bè được dùng để kiểm tra tiếp cận, các điều kiện đảm bảo an 
toàn và hiệu quả phải được duy trì thoả mãn các chỉ tiêu tương đương như đối với 
kiểm tra tàu chở dầu. 

6 Danh mục các thiết bị phục vụ cho kiểm tra 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục thiết bị sẽ được 
chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến hành kiểm tra và đo chiều dày theo quy định. 
Các thiết bị đảm bảo an toàn sau đây sẵn sàng trên tàu 

* Máy đo nồng độ Oxy / Kiểu:  (Tên nhà chế tạo) / (Kiểu) 
* Độ chính xác được kiểm tra bởi:   Đại phó, Công ty đo lường kiểm chuẩn hàng 

năm                                        
* Máy phát hiện gas: (Tên nhà chế tạo) / (Kiểu) 
* Độ chính xác được kiểm tra bởi:   Đại phó, Công ty đo lường kiểm chuẩn hàng 

năm  
* Đèn an toàn xách tay: (số lượng), (kiểu) 
* Dụng cụ thở: (số lượng), (kiểu)  
* Các trang bị an toàn khác, nếu có: 
* Có các thiết bị đảm bảo an toàn tại xưởng sửa chữa không?  Có / Không* 

7  Các yêu cầu kiểm tra 

7.1  Kiểm tra trạng thái chung 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các không gian của 
tàu phải được kiểm tra trạng thái chung theo yêu cầu của quy phạm. 

1. Khoang hàng: 
Tất cả các khoang hàng 

2. Các két nước dằn: 
Tất cả các két nước dằn 

3. Các khoang / két khác: 
Tất cả các két dầu đốt 
Tất cả các két dầu vôi trơn 
Tất cả các két nước ngọt 
Các khoang cách ly 
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Buồng máy 
Các khoang trống 

7.2  Kiểm tra tiếp cận 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các kết cấu thân tàu 
phải được kiểm tra tiếp cận theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.2 – Các yêu cầu kiểm tra tiếp cận 
1. Các két nước dằn 

Thành phần kết cấu Két 
Một khung sườn khoẻ Không áp dụng 
½ số khung sườn khoẻ Không áp dụng 
Tất cả khung sườn khoẻ Các két đỉnh mạn từ 1 - 5, các két 

hông đáy từ 1 - 5, két mũi, két lái 
Cả 2 vách ngang Không áp dụng 
Tất cả các vách ngang Các két đỉnh mạn từ 1 - 5, các két 

hông đáy từ 1 - 5, két mũi, két lái 
2. Các khoang hàng 

Thành phần kết cấu Khoang 
Tất cả sườn mạn cùng với tôn vỏ kề cận Các khoang hàng từ 1 - 7 
Phần chân 1 vách ngang Không áp dụng 
Tất cả tôn các vách ngang Các khoang hàng từ 1 - 7 
Boong (phần nối mạn giữa các miệng 
hầm) 

Các khoang hàng từ 1 - 7 

Tất cả các nắp hầm và thành quây Các khoang hàng từ 1 - 7 

8  Chỉ định các két phải thử 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các khoang và két 
hàng của tàu phải được thử theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.3 – Các yêu cầu thử két 

Các quy định thử két 
Các két nước dằn Tất cả 
Các két sâu hàng rắn Khoang số 4 
Các két nhiên liệu Tất cả 
Các két dầu bôi trơn Tất cả 
các két nước ngọt Tất cả 
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9  Chỉ định các khu vực và mặt cắt phải đo chiều dày 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các khu vực và mặt 
cắt ngang của tàu  phải được đo chiều dày theo yêu cầu của quy phạm. 

Khu vực đo Yêu cầu đo chiều dày 
Khu vực nghi ngờ  Áp dụng  Không áp dụng 
Các thành phần kết cấu phải kiểm 
tra tiếp cận Xem mục 7.2 

Mỗi tấm tôn boong phía ngoài viền 
lỗ khoét miệng hầm hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Toàn bộ tôn boong  Áp dụng  Không áp dụng 
Mỗi tấm tôn đáy  Áp dụng  Không áp dụng 
Mặt cắt ngang thân tàu  1 mặt cắt  2 mặt cắt 

Sn.130 & 195 
 3 mặt cắt 

Các dải tôn lựa chọn vùng mớn 
nước thay đổi ngoài khu vực chứa 
hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Các dải tôn vùng mớn nước thay 
đổi trong 2 mặt cắt ngang 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả các dải tôn chọn vùng mớn 
nước thay đổi trong khu vực chứa 
hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả các dải tôn chọn vùng mớn 
nước thay đổi trên suốt chiềuï dài 
tàu 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Các kết cấu bên trong két mũi & két 
lái 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả tôn boong ngoài khu vực 
chứa hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tôn boong thượng tầng đại diện  Áp dụng  Không áp dụng 
Toàn bộ tôn sống nằm  Áp dụng  Không áp dụng 
Các tấm tôn đáy bổ sung  Áp dụng  Không áp dụng 
các kết cấu khác Không có  
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10  Chiều dày tối thiểu đối với các thành phần kết cấu thân tàu 
Phần này của chương trình kiểm tra phải chỉ rõ chiều dày tối thiểu đối với các thành 
phần kết cấu thân tàu phải được kiểm tra của tàu,  phù hợp với (a) or (b): 
(a)   Được xác định theo bảng đính kèm* về giới hạn hao mòn cho phép và chiều 

dày ban đầu trong các bản vẽ kết cấu thân tàu; 
(b)        Đưa ra trong (các) bảng dưới đây: 

*: Bảng hao mòn cho phép phải đính kèm chương trình kiểm tra 
Xem phụ lục 3.5 – Các giới hạn hao mòn cho phép. 

11  Công ty đo chiều dày 
Phần này của chương trình kiểm tra phải đề cập đến các thay đổi, nếu có, liên quan 
đến các thông tin về công ty đo chiều dày nêu ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ 
cho việc lập kế hoạch kiểm tra. 

Không có thay đổi gì về công ty đo chiều dày đã chỉ định trong bản giải đáp các 
câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra 

12   Các sự cố/hư hỏng đã xảy ra đối với tàu 
Phần này của chương trình kiểm tra phải cung cấp các chi tiết về sự cố/hư hỏng thân 
tàu tối thiểu là ở trong khu vực các khoang hàng, các két nước dằn và các khoang 
trống trong khu vực chứa hàng, trong vòng 3 năm cuối, bằng cách sử dụng các bảng 
đính kèm dưới đây. Các hư hỏng này phải được kiểm tra. 

Các hư hỏng thân tàu được phân loại theo vị trí đối với tàu này 
Số hiệu 

khoang, két hoặc 
không gian chứa 
hàng hoặc khu 

vực 

Nguyên nhân 
có thể, nếu 

biết 

Mô tả hư 
hỏng 

Vị trí Sửa chữa Ngày sửa 
chữa 
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Các hư hỏng thân tàu ở các tàu cùng seri hoặc tàu tương tự (nếu có) trong 
trường hợp hư hỏng liên quan đến thiết kế 

Số hiệu 
khoang, két 
hoặc không 
gian chứa 

hàng hoặc khu 
vực 

Nguyên nhân 
có thể, nếu 

biết 

Mô tả hư 
hỏng 

Vị trí Sửa chữa Ngày 
sửa 

chữa 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13  Các khu vực đã bị phát hiện có hao mòn lớn từ các đợt kiểm tra trước 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các khu vực có hao 
mòn lớn đã được phát hiện từ các đợt kiểm tra trước. 

Không có 
 

14  Các khu vực kết cấu tới hạn và các khu vực nghi ngờ 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các khu vực kết cấu 
tới hạn và các khu vực nghi ngờ, nếu có các thông tin đó. 

Bệ chân các vách giữa khoang hàng 3&4 và khoang hàng 4&5 được đánh giá là 
khu vực nghi ngờ vì có lượng hao mòn lớn. 
 

15  Các nhận xét và thông tin liên quan khác 
Phần này của chương trình kiểm tra phải đưa ra các nhận xét và các thông tin liên quan 
đến kiểm tra. 

Không có 
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Các phụ lục đi kèm của chương trình kiểm tra 
 
Phụ lục 1 - Danh mục các bản vẽ 

Quy phạm quy định phải có các bản vẽ kết cấu chính khu vực các khoang hàng và 
các két dằn (các bản vẽ quy định kích cỡ các kết cấu), kể cả các thông tin liên 
quan đến việc sử dụng thép có độ bền cao. Phụ lục này của chương trình kiểm tra 
phải nêu ra và lập danh mục các bản vẽ kết cấu cơ bản như là một phần của 
chương trình kiểm tra. 

 
Phụ lục 2 - Bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra 

Bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra, do chủ tàu 
trình, phải đi kèm với chương trình kiểm tra. 

 
Phụ lục 3 - Các tài liệu khác 

Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các tài liệu khác 
tạo thành một phần của chương trình kiểm tra. 
.1 Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung, như đề cập trong mục 7.1 "Kiểm tra 

trạng thái chung" phải được đính kèm chương trình kiểm tra này 
.2 Các yêu cầu kiểm tra, như đề cập trong mục 7.2 "Kiểm tra tiếp cận" phải 

được đính kèm chương trình kiểm tra này 
.3 Các yêu cầu thử két, như đề cập trong mục 8 "Quy định các két phải được 

thử" phải được đính kèm chương trình kiểm tra này 
.4 Các yêu cầu đo chiều dày, như đề cập trong mục 9 "Quy định các thành 

phần kết cấu phải được phải được đo chiều dày" phải được đính kèm 
chương trình kiểm tra này 

.5  Các giới hạn hao mòn cho phép, như đề cập trong mục 10 "Quy định chiều 
dày tối thiểu cho phép đối với các thành phần kết cấu thân tàu" phải được 
đính kèm chương trình kiểm tra này 

 
Chương trình do chủ tàu chuẩn bị, có sự phối hợp của đăng kiểm: 
 
Ngày:........ ....... ............. (tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của chủ tàu) 
 
Ngày:........ ....... ............. (tên và chữ ký của Đăng kiểm viên Côc Đăng kiểm Việt Nam). 
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Các phụ lục đi kèm của chương trình kiểm tra 
 

Phụ lục 1 - Danh mục các bản vẽ 
 
1. Các thông tin và đặc trưng cơ bản của tàu 

Xem đặc trưng và thông báo tình hình kiểm tra tàu đính kèm 

2. Các bản vẽ kết cấu cơ bản vùng các khoang hàng và các két dằn, (bố trí, 
kích cỡ các thành phần kết cấu, kể cả các thông tin về việc sử dụng thép có 
độ bền cao) 
* Kết cấu mặt cắt ngang thân tàu và các vách ngang điển hình 
* Bản vẽ kết cấu chung (mặt cắt dọc) và các boong 
* Bản vẽ tôn vỏ 
* Các vách ngang 
* Kết cấu vùng mũi 
* Kết cấu vùng lái 

3. Sơ đồ bố trí các khoang két 
Sơ đồ bố trí 

4. Danh mục các két và các thông tin về việc sử dụng chúng, quy mô lớp phủ 
chống rỉ các kết cấu và các hệ thống chống ăn mòn 
Xem mục 3 của chương trình kiểm tra 

5. Điều kiện thực hiện kiểm tra (VD: Các thông tin liên quan đến việc làm vệ 
sinh các két, khử khí có hại, thông gió, chiếu sáng ...) 
Xem mục 4 của chương trình kiểm tra 

6. Trang bị và phương pháp tiếp cận các kết cấu để kiểm tra 
Xem mục 5 của chương trình kiểm tra 

7. Thiết bị kiểm tra 
Xem mục 6 của chương trình kiểm tra 

8. Quy định các két và khu vực phải kiểm tra tiếp cận 
Xem mục 7.2 của chương trình kiểm tra 

9. Quy định các thành phần kết cấu và các mặt cắt ngang phải đo chiều dày 
Xem mục 9 của chương trình kiểm tra 

10. Quy định các két phải thử áp lực 
Xem mục 8 của chương trình kiểm tra 
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11. Chỉ định công ty đo chiều dày 
Xem mục 11 của chương trình kiểm tra 

12. Lịch sử các sự cố/hư hỏng liên quan đến  tàu đang được đề cập 
Xem mục 12 của chương trình kiểm tra 

13. Các khu vực kết cấu tới hạn và các khu vực nghi ngờ 
Xem mục 14 của chương trình kiểm tra 
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Phụ lục 2 -  BẢN GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP CHƯƠNG 
TRÌNH KIỂM TRA 

Các thông tin dưới đây tạo điều kiện để chủ tàu, phối hợp với đăng kiểm, thiết lập 
chương trình kiểm tra phù hợp với các yêu cầu của quy phạm. Khi thực hiện bản giải 
đáp này, chủ tàu cần cung cấp các thông tin được cập nhật kịp thời. Bản giải đáp này, 
khi hoàn thành phải đưa ra tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan mà quy phạm yêu 
cầu. 

Tên tàu : HÀNG RỜI 01 
Số IMO : 7654321 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Cảng đăng ký : HẢI PHÒNG 
Tổng dung tích : 25109 
Tổng trọng tải (Tấn hệ mét) : 45972 
Số phân biệt do RO quy định cho tàu : VR962020 
Ngày bàn giao tàu : 18 NOV. 1989 
Chủ tàu : ASIA SHIPPING COMPANY 
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Các phương tiện phục vụ cho kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày kết cấu 
Trong bảng dưới đây, chủ tàu cần xác định rõ các phương tiện tiếp cận kết cấu để kiểm 
tra tiếp cận và đo chiều dày các kết cấu thân tàu. Kiểm tra tiếp cận (close-up survey) là 
dạng kiểm tra, khi chi tiết kết cấu trong tầm xem xét cận cảnh của người kiểm tra, nói 
cách khác là trong tầm tay với. 

Bảng SPQ1 

Khoan
g két 

số 
Thành phần kết cấu 

Giàn 
giáo di 
động 

Xuồng 
bè Thang

Tiếp 
cận 
trực 
tiếp 

Phươn
g tiện 
khác 
(cần 

nói rõ) 
F.P.  Cuối mũi X  X   
A.P.  Cuối lái    X  

Thành quây dọc miệng 
hầm hàng X   X  

Tấm nghiêng đỉnh mạn     Xe nâng
Bệ trên vách     Xe nâng
Boong nối 2 mạn giữa các 
lỗ khoét hầm hàng     Xe nâng

Tôn mạn, sườn và các mã X     
Vách ngang X     
Tôn két hông    X  
Bệ dưới vách    X  

C
ác

 k
ho

an
g 

hà
ng

 

Sàn đỉnh két    X  
Kết cấu dưới boong X     
Tôn mạn và kết cấu   X X  
Tôn nghiêng và kết cấu    X  

Ké
t đ
ỉn

h 
m
ạn

 

Khung khoẻ và vách X   X  
Tôn nghiêng và kết cấu X   X  
Tôn mạn và kết cấu X   X  
Kết cấu đáy    X  Ké

t 
hô

ng
 

Khung khoẻ và vách X   X  
 Kết cấu đáy đôi    X  
 Kết cấu trong bệ trên của 

vách    X  

 Kết cấu trong bệ dưới của 
vách    X  

Dưới boong và kết cấu      
Tôn mạn và kết cấu      
Khung ngang khoẻ thẳng 
đứng trên tôn mạn và kết 
cấu 

     

Vách dọc và kết cấu      
Khung ngang khoẻ thẳng 
đứng trên vách dọc và kết 
cấu 

     

Tôn đáy và kết cấu      Ké
t c

án
h 

củ
a 

tà
u 

ch
ở 

qu
ặn

g 
m
ạn

 k
ép

 

Thanh giằng/liên kết dọc      
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Lịch sử chở các loại hàng gây ăn mòn (VD như có hàm lượng sulphur cao) 
 
Đã chở sulphur UN 1350 trong năm 2002 hoặc 2003 
 
 
 
 

Kiểm tra của chủ tàu 
Bằng việc sử dụng mẫu tương tự như trong bảng dưới đây (được đưa ra như là ví dụ), 
chủ tàu phải đưa ra các chi tiết về các kết quả kiểm tra của họ trong vòng 3 năm cuối - 
phù hợp với Hướng dẫn - đối với tất cả các khoang HÀNG và các két DẰN và các 
khoang TRỐNG trong khu vực các khoang hàng. 

Bảng SPQ2 

Khoang/Két số 
Bảo vệ 
chống 
rỉ (1) 

Phạm 
vi sơn 
phủ (2) 

Trạng 
thái sơn 

phủ  
(3) 

Hư hỏng 
kết cấu  

(4) 

Lịch sử 
khoang và 

két (5) 
Các khoang hàng 
Khoang số 1 HC U, M F N  
Khoang số 2 HC U, M F N  
Khoang số 3 HC U, M P Y  
Khoang số 4 HC U, M F Y  
Khoang số 5 HC U, M P Y  
      
      
Các két nước dằn 
Két mũi HC, A C G N  
Két đỉnh mạn số 1 (P/S) HC, A C F N  
Két đỉnh mạn số 2 (P/S) HC, A C F N  
Két đỉnh mạn số 3 (P/S) HC, A C F Y DR 
Két đỉnh mạn số 4 (P/S) HC, A C F Y  
Két đỉnh mạn số 5 (P/S) HC, A C F N  
Két hông/Đ.Đ. số 1 (P/S) HC, A C F Y  
Két hông/Đ.Đ. số 2 (P/S) HC, A C F, RC N DR 
Két hông/Đ.Đ. số 3 (P/S) HC, A C F Y  
Két hông/Đ.Đ. số 4 (P/S) HC, A C F N  
Két hông/Đ.Đ. số 5 (P/S) HC, A C F, RC N  
      
Các không gian khác 
nhau khác 

     

      
1)  HC=lớp phủ cứng;  SC=lớp phủ mềm; 

A=kẽm chống rỉ; NP=không có bảo vệ 
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2)  U=phần trên; M=phần giữa; 
L=phần dưới; C=toàn bộ 

3)  G=tốt (good); F=trung bình (fair); P=kém (poor); 
RC=sơn lại (trong vòng 3 năm cuối) 

4)  N=Không có khiếm khuyết được ghi nhận;  
Y=có khiếm khuyết được ghi nhận, cần đính kèm 

Tên của đại diện chủ tàu: 
................................................................
 
Chữ ký: ...................................................
 
Ngày:.............................................................

bản thẩm định này các mô tả khiếm khuyết 
5)  DR=Hư hỏng & sửa chữa; L=Rò rỉ; 
CV= Hoán cải (cần đính kèm bản thẩm định này  
các mô tả hoán cải) 
 
 
 
 
Biên bản kiểm tra của chính quyền cảng 
Danh mục biên bản kiểm tra của chính quyền cảng đề cập các kiết cấu có liên quan đến 
các khiếm khuyết, các thông tin liên quan đến việc khắc phục các khiếm khuyết: 
 

Không có 
 
 
 
Hệ thống quản lý an toàn 
Danh mục các NC liên quan đến duy trì trạng thái thân tàu, kể cả các hành vi khắc phục 
liên quan 
 

Không có 
 
 

 
Tên và địa chỉ của công ty đo chiều dày có chứng chỉ phê duyệt: 
 
TM COMPANY 

 
 

Các thông tin khác: 
Không có 
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Phụ lục 3.1 - Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ nhất 

1. Tất cả các khoang hàng 
2. Tất cả các két và không gian kề cận với khoang hàng (các két dằn (xem ghi chú 

1), các hầm đặt ống, các khoang cách ly và các khoang trống) 
3. Các két nước (các két nước ngọt & nước biển) trừ các két nêu trong mục 2 nói 

trên 
4. Các két nhiên liệu không phải là két đáy đôi (xem ghi chú 2) 
5. Các khoang cách ly 
6. Buồng máy và các không gian khác 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ hai 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ nhất 
2. Các két nhiên liệu là két đáy đôi (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ ba 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt KT định kỳ lần thứ 2 (xem ghi chú 4)
2. Các két dầu bôi trơn (Xem ghi chú 5) 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ tư trở đi 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt KT định kỳ lần thứ 3 (xem ghi chú 6)

Ghi chú 
1. Đối với các két dằn có lớp phủ chống rỉ kém, không được phục hồi hoặc không có 

lớp phủ đó, phải kiểm tra bên trong hàng năm. 
2. Kiểm tra bên trong két sâu chứa nhiên liệu, trừ các két ở 2 đầu cuối tàu có thể 

miễn nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài nhận thấy trạng thái của két là tốt. 
3. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két, trừ các két ở 2 đầu cuối 

tàu, nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và kiểm tra bên trong 
1 két ở phía mũi, 1 két ở phía lái, kể cả 1 hoặc nhiều hơn số két nằm trong khu 
vực chứa hàng, nếu có, nhận thấy trạng thái của két là tốt. 

4. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két nhiên liệu, trừ các két ở 2 
đầu cuối tàu, nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và kiểm tra 
bên trong 1 két đáy đôi ở phía mũi, 1 két đáy đôi ở giữa tàu, 1 két đáy đôi ở phía 
lái và ½  số két sâu, kể cả 2 hoặc nhiều hơn số két nằm trong khu vực chứa hàng 
và 1 hoặc nhiều hơn số két nằm trong buồng máy, nếu có, nhận thấy trạng thái 
của két là tốt. 

5. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két dầu bôi trơn, nếu đăng 
kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và nhận thấy trạng thái của két là 
tốt. 

6. Đối với các tàu trên 15 tuổi không cho phép miễn giảm kiểm tra bên trong các két 
nhiên liệu và dầu bôi trơn như trên. 
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Phụ lục 3.2 - Các yêu cầu kiểm tra tiếp cận 

Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ nhất 
1. Tất cả các sườn khoang trong tất cả các khoang hàng, kể cả các liên kết cuối và tôn 

vỏ kề cận (xem ghi chú 1) 
2. 2 vách ngang giữa các khoang hàng và phần chân các vách ngang còn lại (kể cả 

các xà khoẻ và nẹp gia cường vách) (xem ghi chú 3) 
3. Một khung ngang khoẻ kể cả tôn vỏ và các xà dọc kề cận trong 2 két dằn đại diện 

cho mỗi kiểu két (két đỉnh mạn hoặc két hông/đáy) (xem ghi chú 2) 
4. Các ống thông hơi, thông gió trong các khoang hàng: phần trên mặt két 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ hai 

1. Tất cả các sườn khoang trong tất cả các khoang hàng, kể cả các liên kết cuối và tôn 
vỏ kề cận (xem ghi chú 1) 

2. Tất cả các vách ngang (kể cả các xà khoẻ và nẹp gia cường vách) trong tất cả các 
khoang hàng (xem ghi chú 3) 

3. Khoảng ½ số khung ngang khoẻ kể cả tôn vỏ và các xà dọc kề cận, và phần trên và 
phần dưới mỗi vách trong mỗi két dằn đại diện cho mỗi kiểu két (két đỉnh mạn hoặc 
két hông/đáy) (xem ghi chú 2) 

4. Một khung ngang khoẻ kể cả tôn vỏ và các xà dọc kề cận trong mỗi két dằn còn lại 
(xem ghi chú 2) 

5. Cả 2 vách ngang phía mũi và phía lái (kể cả các xà khoẻ và nẹp gia cường vách) 
trong 1 két dằn (xem ghi chú 2) 

6. Toàn bộ tôn boong và cơ cấu dưới boong giữa hai đường biên dọc lỗ khoét miệng 
hầm hàng, giữa các miệng hầm hàng (xem ghi chú 4) 

7. Các thành phần kết cấu nêu trong mục 4 của bảng trên, quy định cho định kỳ 1 
 

Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ ba 
1. Tất cả các sườn khoang trong tất cả các khoang hàng, kể cả các liên kết cuối và tôn 

vỏ kề cận (xem ghi chú 1) 
2. Tất cả các vách ngang (kể cả các xà khoẻ và nẹp gia cường vách) trong tất cả các 

khoang hàng (xem ghi chú 3) 
3. Tất cả các khung ngang khoẻ kể cả tôn vỏ và các xà dọc kề cận và tất cả các vách 

ngang trong mỗi két dằn (xem ghi chú 2) 
4. Các thành phần kết cấu nêu trong mục 6 và 7 của bảng trên, quy định cho định kỳ 2 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ tư trở đi 

1. Như định kỳ lần thứ 3  
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Ghi chú trong bảng trên như sau: 
1. Các sườn khoang hoặc xà mạn hoặc vách dọc ở các tàu mạn kép. 
2. các khung ngang khoẻ hoặc các vách ngang trong các két dằn mũi, lái, két dằn 

đỉnh mạn, két dằn hông kể cả các thành phần kết cấu kề cận. 
3. Tôn, nẹp và sống vách ngang của khoang hàng. 
4. Tôn, kết cấu boong giữa các đường biên dọc lỗ khoét miệng hầm hàng giữa các 

miệng hầm hàng. 
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Phụ lục 3.3 - Các quy định thử két 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 1 

1. Tất cả các biên két dằn, két sâu và các khoang hàng có sử dụng để chứa nước 
dằn trong khu vực chứa hàng 

2. Két đại diện cho két nước ngọt, két nhiên liệu, dầu bôi trơn trong khu vực chứa 
hàng 

3. Tất cả các két nước (xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
5. Tất cả các két dầu bôi trơn (xem ghi chú 3) 

 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 2 

1. Như định kỳ lần thứ 3 
 

Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 3 
1. Tất cả các két nước kể cả khoang hàng dùng để chứa nước dằn 
2. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 4) 
3. Tất cả các két dầu nhờn (xem ghi chú 3) 

 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi 

1. Tất cả các két nước kể cả khoang hàng dùng để chứa nước dằn, tất cả các két 
nhiên liệu và các két dầu bôi trơn 

Ghi chú: 
1. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két nước ngọt đại diện, sau 

khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là 
tốt. 

2. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két nhiên liệu đại diện, sau 
khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là 
tốt. 

3. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két dầu bôi trơn đại diện, 
sau khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két 
là tốt. 

4. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két đáy đôi đại diện, trong 
đó 1 két đáy đôi phía trước, 1 két đáy đôi phía sau và két sâu đại diện, sau khi 
kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là tốt. 
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Phụ lục 3.4 - Các yêu cầu đo chiều dày 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 1 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Đo để đánh giá trạng thái và ghi nhận mẫu ăn mòn 

(a) Phần chân của mỗi nhóm 3 sườn khoẻ ở phía trước/giữa/phía sau kể cả các 
mã chân sườn, trên mỗi mạn, trong mỗi khoang hàng mạn đơn. 

(b) Tối thiểu 1 tấm trong dải tôn thấp nhất của mỗi vách ngang 
(c) Các thành phần kết cấu khác phải kiểm tra tiếp cận 

Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 2 
1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

(a) 2 mặt cắt ngang của tôn boong ngoài đường biên miệng hầm hàng 
(b) Tất cả các vùng tôn boong có xếp hàng gỗ hoặc các loại hàng gây ăn mòn 

kim loại cao 
3. Đo để đánh giá trạng thái và ghi nhận mẫu ăn mòn 

(a) Tất cả các sườn mạn kể cả các mã cuối, trong khoang hàng mũi mạn đơn. 
(b) một số các sườn mạn (ít nhất ¼ tổng số sườn) kể cả các mã cuối, trong 

khoang hàng mạn đơn còn lại  
(c) Các thành phần kết cấu khác phải kiểm tra tiếp cận 

4. Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi dưới các dải tôn được đo theo 2.(b) 
trên 

5. Các dải tôn mạn lựa chọn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 3 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

(a) Tất cả tôn boong ngoài đường biên miệng hầm hàng 
(b) 2 mặt cắt ngang thân tàu, trong đó 1 ở khu vực giữa tàu, nơi có lỗ khoét 

miệng hầm hàng 
3. Đo để đánh giá trạng thái và ghi nhận mẫu ăn mòn 

(a) Tất cả các sườn mạn kể cả các mã cuối, trong khoang hàng mũi và một 
khoang hàng tuỳ chọn khác tàu mạn đơn. 

(b) Một số các sườn mạn (ít nhất ½ tổng số sườn) kể cả các mã cuối, trên cả 2 
mạn, ở phần trước/giữa/sau trong mỗi khoang hàng mạn đơn còn lại  

(c) Các thành phần kết cấu khác phải kiểm tra tiếp cận 
4. Các kết cấu bên trong két mũi và két lái 
5. Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trên toàn bộ chiều dài khu vực chứa 

hàng 
6. Các dải tôn mạn lựa chọn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng 
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Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 4 trở đi 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

(a) Tất cả tôn boong ngoài đường biên miệng hầm hàng 
(b) 3 mặt cắt ngang thân tàu, trong đó 1 ở khu vực giữa tàu, nơi có lỗ khoét 

miệng hầm hàng 
(c) Mỗi tấm tôn đáy 

3. Đo để đánh giá trạng thái và ghi nhận mẫu ăn mòn 
(a) Tất cả các sườn mạn kể cả các mã cuối, trong tất cả các khoang hàng mạn 

đơn. 
(b) Các thành phần kết cấu khác phải kiểm tra tiếp cận 

4. Các kết cấu bên trong két mũi và két lái 
5. Tất cả tôn boong ngoài khu vực chứa hàng 
6. Tôn boong thượng tầng hở đại diện (thượng tầng lái, giữa và mũi) 
7. Tất cả tôn sống nằm. Tất cả tôn đáy tàu, khu vực các khoang cách ly, khoang máy 

và đầu cuối các két 
8. Tôn các hộp van thông biển. Tôn vỏ quanh các van xả mạn khi đăng kiểm viên 

thấy cần. 
9. Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi. 

Ghi chú: 
1. Đăng kiểm viên có thể yêu cầu mở rộng đo chiều dày khi xét thấy cần 
2. Khi phát hiện thấy hao mòn lớn, cần mở rộng đo chiều dày một cách tương ứng. 
3. Lựa chọn mặt cắt ngang để đo chiều dày cần tính đến các yêu cầu (a), (b), (c) 

dưới đây: 
(a) Phải chọn một mặt cắt ngang ở trong vùng 0,4L giữa tàu, các mặt cắt ngang 

khác phải chọn trong khu vực 0,4L và 0,5L giữa tàu. 
(b) Các mặt cắt ngang phải chọn sao cho việc đo chiều dày có thể thực hiện đối 

với càng nhiều két khác nhau, về điều kiện ăn mòn két, càng tốt. Các két 
nước dằn có các vách biên chung với các két hàng được hâm nóng bằng sợi 
đốt và các két hàng có sử dụng để chứa nước biển phải được ưu tiên chọn, 
nếu có. 

(c) Các mặt cắt ngang phải được chọn ở những nơi có khả năng hao mòn lớn 
nhất hoặc theo kết quả đo chiều dày tôn boong là có hao mòn lớn và cần 
tránh những vùng đã có sửa chữa thay mới hoặc gia cường. 
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Phụ lục 3.5 Giới hạn hao mòn cho phép 
1. Các thành phần kết cấu chính 

(a) Giới hạn hao mòn cho phép và các nẹp gia cường quy định trong bảng dưới 
đây. 

(b) Giới hạn hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cấu dọc quy định trong 
bảng dưới đây có tính đến yêu cầu đảm bảo độ bền chung thân tàu chưa suy 
giảm xuống dưới mức cho phép. 

(c) Giới hạn hao mòn cho phép ở đây áp dụng cho mòn đều của các thành phần 
kết cấu. 

(d) Không lệ thuộc vào quy định trong bảng dưới đây, giới hạn hao mòn cho phép 
đối với những vùng bị hao mòn cục bộ như mòn ứng suất và mòn rổ, do đăng 
kiểm viên hiện trường quy định. Trong mọi trường hợp mức độ hao mòn cục 
bộ cho phép không được vượt quá 40% chiều dày ban đầu. 

Cơ cấu Mức độ hao mòn cho phép 
* Tôn vỏ 
* Tồn boong tính toán  
* Xà dọc của tôn boong tính toán và tôn mép 

mạn của boong tính toán 
* Vách kín nước trong két sâu 
* Tôn đáy trong 

20% chiều dày ban đầu + 1 
mm  

* Đà ngang và sống dọc đáy đôi 
* Các thành phần kết cấu khoẻ (kết cấu sơ cấp) 

(tấm thành và tấm mép tự do) 
* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn 

khoang  
* Tôn vách kín nước 

25% chiều dày ban đầu *1

* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn ( 
trừ các sườn khoang), xà dọc, nẹp và mã  

* Tôn boong dưới boong tính toán 
* Nắp và xà miệng hầm hàng 

30% chiều dày ban đầu *2  

*1 Đối với các tàu chở hàng rời, có ghi nhận trong thông báo kiểm tra "Thoả mãn 
các yêu cầu về kết cấu và ổn định trong trường hợp ngập các khoang hàng số: 
..., ..." (Tàu thoả mãn các yêu cầu đối với tàu hàng rời mới, chương 29 phần 2A 
quy phạm), giới hạn hao mòn cho phép đối với tấm vách sóng là 3 mm. Nếu 
hao mòn trong khoảng 2,5 - 3 mm, cần phục hồi lớp phủ chống rỉ và yêu cầu đo 
chiều dày hàng năm. 

*2 Đối với các tàu chở hàng rời, có hợp đồng đóng mới sau 01.07.1998, hao mòn 
cho phép đối với các nắp hầm đặt ở phía trước 0,25L, tính từ điểm cuối phía 
mũi của chiều dài L, là 1,5 mm. Nếu hao mòn trong khoảng 1 - 1,5 mm, cần 
phục hồi lớp phủ chống rỉ và yêu cầu đo chiều dày hàng năm. Khi thay tôn nắp 
hầm dạng hộp kín cần đo chiều dày các cơ cấu bên trong, hao mòn cho phép là 
1,5 mm. 
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2. Hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cầu bằng thép có độ bền cao 

Hao mòn cho phép đối với các xà dọc đáy bằng thép có độ bền cao của tàu dầu vỏ 
đơn là 25% chiều dày ban đầu. Hao mòn cho phép đối với kết cấu khác bằng thép 
có độ bền cao được lấy theo (a) và (b) nói trên. 

3. Các biện pháp chống ăn mòn 

Nếu theo kết quả đo chiều dày, thấy hao mòn đáng kể, ĐKV cần phải kiểm tra kỹ 
lưỡng kiểu và mức độ hao mòn và thực hiện các biện pháp (a) đến (b) dưới đây. 
Nếu phát hiện thấy hao mòn lớn cần đo chiều dày bổ sung. Hao mòn lớn là mức độ 
hao mòn trên 75% giới hạn cho phép nhưng chưa vượt quá giới hạn đó. 
(a) Hao mòn vượt quá giới hạn cho phép 

ĐKV phải yêu cầu sửa chữa thay mới các tấm hao mòn vượt quá giới hạn cho 
phép. Tuy nhiên cần phải xem xét đặc biệt đối với trường hợp các cơ cấu ban 
đầu được chế tạo có kích thước (chiều dày) lớn hơn nhiều so với yêu cầu Qui 
phạm (trong trường hợp này cần có các nhận xét cụ thể vào mẫu biên bản 
kiểm tra GR-phần thân tàu, nếu cần thiết phải gửi kèm cả bản tính nghiệm kết 
cấu về ĐKTW). 

(b) Hao mòn lớn (Substantion corrosion) 
Cần phải đưa ra các hướng dẫn cần thiết cho việc kiểm tra tiếp theo đối với 
các thành phần kết cấu bị hao mòn chưa vượt qua giới hạn cho phép, nhưng 
cần thiết phải tiếp tục theo dõi. Khu vực có hao mòn lớn được quy định là khu 
vực nghi ngờ và việc đo chiều dày cũng như các dạng kiểm tra cần thiết các 
khu vực đó phải được thực hiện tại đợt kiểm tra trung gian tiếp theo. 
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CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA  
(Lập cho tàu chở dầu mạn đơn) 

 
Các thông tin và đặc trưng cơ bản 
 
Tên tàu : TANKER 01 
Số IMO : 7654321 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Cảng đăng ký : HẢI PHÒNG 
Tổng dung tích : 25109 
Tổng trọng tải (Tấn hệ mét) : 45972 
Chiều dài giữa hai đường vuông góc (m) 
: 

249.18 

Nhà máy đóng tàu : VR S.B. HI 
Số hiệu thân tàu : 6868 
Tổ chức được công nhân (RO) :  VIETNAM REGISTER 
Số phân biệt do RO quy định cho tàu : VR962020 
ngày bàn giao tàu : 18 NOV. 1990 
Chủ tàu : ASIA SHIPPING COMPANY 
Công ty đo chiều dày : TM COMPANY 

 
1  Lời nói đầu 
1.1  Phạm vi 
1.1.1  Chương trình kiểm tra này đề cập đến khối lượng tối thiểu đối với các dạng kiểm 
tra trạng thái chung, kiểm tra tiếp cận, đo chiều dày và thử áp lực trong khu vực chứa 
hàng, các khoang hàng, các két nước dằn, kể cả các két mũi và két lái, theo quy định 
của quy phạm. 
1.1.2  Việc bố trí và các hạng mục đảm bảo an toàn cho kiểm tra phải được đăng kiểm 
viên hiện trường chấp nhận. 
1.2  Tài liệu 
Tất cả các tài liệu sử dụng khi triển khai chương trình kiểm tra phải sẵn sàngg trên tàu 
trong suốt quá trình kiểm tra. 
2  Bố trí trong các khoang, két và không gian chứa hàng 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ cung cấp các thông tin (dưới dạng các sơ đồ 
mẫu hoặc văn bản) về bố trí trong các khoang, két và không gian chứa hàng, nằm trong 
phạm vi kiểm tra. 

Cần xem Bản vẽ bố trí khoang két/Danh mục khoang két* trình bày trong các 
trang sau.  

(*: Gạch bỏ một cách thích hợp) 
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SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHOANG KÉT 
GENERAL ARRANGEMENT AND TANK/HOLD PLAN OF THE SHIP 
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3  Danh mục các khoang, két và không gian chứa hàng, kèm các thông tin về 
sử dụng chúng, quy mô của lớp phủ chống rỉ và hệ thống chống rỉ 

Phần này của chương trình kiểm tra sẽ nói rõ những thay đổi bất kỳ liên quan đến (và 
phải được cập nhật) các thông tin về sử dụng các khoang và két của tàu, quy mô của 
lớp phủ chống rỉ và hệ thống chống rỉ đưa ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ 
cho việc lập chương trình kiểm tra. 

Tên gọi khoang két Khoảng sườn 
Phương pháp 

chống rỉ  
(1) 

Quy mô lớp 
phủ chống rỉ 

(2) 

Trạng thái lớp 
phủ chống rỉ 

(3) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1): HC= lớp phủ cứng; SC= lớp phủ mềm; A= anodes; NP= không có lớp phủ chống rỉ; 
CS= thép mạ; SS= thép không rỉ 

(2): U= phần trên; M= phần giữa; L= phần dưới; C= toàn bộ 
(3): G= tốt; F= trung bình; P= kém; RC= đã phục hồi lớp phủ chống rỉ (trong vòng 3 năm 

cuối) 
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4  Các điều kiện thực hiện kiểm tra 
Phần này của chương trình kiểm tra đưa ra các thông tin về các điều kiện thực hiện 
kiểm tra, ví dụ như thông tin về làm vệ sinh, tẩy sạch khí, thông gió, chiếu sáng ... các 
khoang két chứa hàng. 
4.1 Chủ tàu phải chuẩn bị các phương tiện cần thiết đảm bảo thực hiện việc kiểm tra 

an toàn. 
4.2 Để tạo điều kiện cho đăng kiểm viên hiện trường kiểm tra, cần có thoả thuận 

thống nhất giữa đăng kiểm viên và chủ tàu về các trang bị kiểm tra thích hợp và 
các phương tiện tiếp cận an toàn 

4.3  Khi đăng kiểm viên hiện trường cho rằng các trang bị thích hợp và đảm bảo tiếp 
cận an toàn chưa đủ, việc kiểm tra trong các không gian chưa thể tiến hành. 

4.4 Các khoang, két và không gian chứa hàng phải đảm bảo có thể tiếp cận an toàn. 
Các khoang, két và không gian chứa hàng phải tẩy sạch khí và thông gió thích 
hợp. Trước khi đi vào két, khoang trống hoặc không gian kín cần kiểm tra không 
khí trong đó đã được tẩy hết khí nguy hiểm và hàm lượng oxy đã đủ chưa. 

4.5 Các khoang, két và không gian chứa hàng phải làm vệ sinh đảm bảo sạch nước, 
sạch rỉ, các chất bản, dầu cặn, bùn ..., để có thể phát hiện hao mòn, biến dạng, 
các vết nứt, các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết kết cấu khác cũng như trạng thái 
của lớp phủ chống rỉ. Đặc biệt đối với những vùng phải đo chiều dày. 

4.6 Phải được chiếu sáng thích hợp để có thể phát hiện hao mòn, biến dạng, các vết 
nứt, các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết kết cấu khác cũng như trạng thái của lớp 
phủ chống rỉ. 

4.7 Đi cùng đăng kiểm viên ít nhất phải 1 người có trách nhiệm, được chủ tàu chỉ 
định, có hiểu biết về kiểm tra các khoang kín trên tàu. Thêm vào đó 1 đội hỗ trợ 
với tối thiểu 2 người có kinh nghiệm phải trực ở miệng két hoặc không gian đang 
được kiểm tra. Đội hỗ trợ phải theo dõi liên tục ở bên trong két hoặc không gian 
đang được kiểm tra và các thiết bị cứu sinh và thoát nạn phải luôn ở trạng thái 
sẵn sàng để có thể sử dụng. 

4.8 Nếu dùng lớp phủ mềm để chống rỉ, cần bố trí phương tiện tiếp cận an toàn để có 
thể kiểm tra tính hiệu dụng của lớp phủ chống rỉ đó và đánh giá được trạng thái 
của các thành phần kết cấu được bảo vệ, mà theo đó có thể phải tẩy cục bộ lớp 
phủ để kiểm tra. Nếu không thể bố trí phương tiện để tiếp cận an toàn đến các kết 
cấu để kiểm tra, cần làm sạch lớp phủ mềm để kiểm tra. 

4.9 Phải trang bị hệ thống thông tin liên lạc giữa đội kiểm tra bên trong khoang két với 
sỹ quan chịu trách nhiệm trên boong và trong trường hợp có thể với lầu lái. Thiết 
bị liên lạc đó phải đảm bảo thông suốt trong suốt quá trình kiểm tra. 

4.10 Việc thực hiện kiểm tra trong khi tàu đang hành trình hoặc neo đậu chỉ có thể 
được chấp nhận khi có sự hỗ trợ cần thiết của các thuyền viên cho đăng kiểm 
viên hiện trường. 

 
Việc làm sạch hàng/nước dằn được xác nhận bởi:       Đại phó tàu & Đại diện nhà máy 

sửa chữa 
Việc đo hàm lượng Oxy và phát hiện khí được xác nhận bởi:  Đại phó tàu & Đại diện 

nhà máy sửa chữa                               
Độ sạch trong các két hàng được xác nhận bởi:     Đại phó tàu & Đại diện nhà máy sửa 

chữa                                                
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Quy trình làm vệ sinh két 
Nói rõ trình tự rửa két, đặc biệt các két không có sơn phủ: 

∗ Sau khi hút hết hàng 
∗ Trước khi đưa tàu lên đà 
Chất liệu dùng để rửa két: 
∗ Dầu thô    : Có 
∗ Nước biển hâm nóng  : Có 

∗ Dung môi khác (cần nói rõ) : Nước biển 
Hệ thống khí trơ  : Có / Không

∗ Chi tiết  về hệ thống khí trơ  : Dạng khí xả 

∗ Hàm lượng Ôxy trong khí trơ : Dưới 5% 
Tài liệu tham khảo: 

∗ Khuyến nghị 39 của IACS - Hướng dẫn sử dụng thuyền bè trong việc kiểm tra tiếp cận 
các cơ cấu thân tàu; và 

∗ Chương 10 Hướng dẫn quốc tế về an toàn tàu dầu và các điểm tiếp nhận (ISGOTT) – Đi 
vào và làm việc trong các không gian kín. 
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5 Các thiết bị bảo đảm và phương pháp tiếp cận kết cấu 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ nói rõ những thay đổi bất kỳ liên quan đến (và 
phải được cập nhật) các thông tin về các thiết bị bảo đảm và phương pháp tiếp cận kết 
cấu đưa ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm tra. 

Khoan
g két 

số 
Thành phần kết cấu 

Giàn 
giáo di 
động 

Xuồng 
bè Thang

Tiếp 
cận 
trực 
tiếp 

Phương 
tiện khác 

(cần nói rõ)
F.P.  Cuối mũi      
A.P.  Cuối lái      

Kết cấu dưới boong      
Tôn mạn      
Khung ngang đáy      
Các cơ cấu dọc      C

ác
 k

ét
 

cá
nh

 

Các cơ cấu ngang      
Kết cấu dưới boong      
Khung ngang đáy      Ké

t 
gi
ữa

 
tâ

m
 

Các cơ cấu ngang      

5.1 Để phục vụ cho kiểm tra trạng thái chung, cần bố trí các phương tiện để đăng 
kiểm viên có thể kiểm tra các kết cấu một cách an toàn và thực tế có thể. 

5.2 Để phục vụ cho kiểm tra tiếp cận, cần bố trí một trong các phương tiện tiếp cận 
dưới đây, theo sự chấp nhận của đăng kiểm viên: 
.1 Giàn giáo và lối đi cố định qua các kết cấu 
.2 Giàn giáo và lối đi tạm qua các kết cấu 
.3 Máy nâng hoặc sàn di động 
.4 Xuồng hoặc bè. 
.5 Thang di động 
.6 Tất cả các phương tiện tương đương khác 

5.3 Kiểm tra các két bằng xuồng hoặc bè chỉ được tiến hành sau khi được đăng 
kiểm viên hiện trường chấp nhận, có tính đến các yếu tố đảm bảo an toàn, trong 
đó có tính đến dự báo thời tiết và chòng chành của tàu khi có sóng. 

5.4 Khi xuồng hoặc bè được dùng để kiểm tra tiếp cận, phải tuân thủ các điều kiện 
dưới đây: 
.1 Chỉ được sử dụng bè hoặc xuồng bơm hơi có dự trữ lực nổi và ổn định 

thoả mãn kể cả trường hợp một khoang bị thủng, cho những trường hợp 
phức tạp; 

.2 Xuồng hoặc bè phải có dây buộc nối với thang tiếp cận và phải có thêm 
một người đứng ở chân thang không bị hạn chế tầm nhìn đến xuồng hoặc 
bè; 

.3 Phải trang bị phao áo cho mọi người tham gia kiểm tra; 

.4 Mặt nước trong két phải lặng sóng (trong mọi điều kiện có thể xuất hiện, 
chiều cao sóng không được vượt quá 0.25 m) và mực nước phải không đổi 
hoặc giảm dần. Trong bất kỳ trường hợp nào thì mực nước trong két không 
được tăng lên trong khi sử dụng xuồng hoặc bè; 
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.5 Két hoặc khoang chỉ được chứa nước dằn sạch. Ngay cả lớp váng dầu 
mỏng trên mặt nước cũng không được chấp nhận; 

.6 Trong mọi thời điểm kiểm tra mực nước trong két cần đảm bảo để khoảng 
cách từ đó đến mép dầm thấp nhất là 1 m trở lên, đảm bảo đội kiểm tra 
không bị cô lập khỏi lối thoát lên cửa két. Nâng mực nước lên cao lên mức 
xà ngang khoẻ boong chỉ được phép khi khu vực đang kiểm tra có lối thoát 
lên boong, đảm bảo có lối thoát luôn sẵn sàng trong quá trình kiểm tra. Các 
phương tiện thoát nạn hữu hiệu khác lên boong có thể được xét đến; 

.7 Nếu két (hoặc khoang) nối liền với nhau bằng một hệ thống thông gió 
chung, hoặc hệ thống khí trơ chung, thì két đang được kiểm tra phải được 
cách ly với các két khác để phòng ngừa việc tràn khí từ các két (hoặc 
khoang). 

5.5 Chỉ được phép dùng xuồng hoặc bè để kiểm tra các khu vực dưới boong đối với 
các khoang hoặc két có chiều cao của các kết cấu khoẻ từ 1.5 m trở xuống. 

5.6 Nếu chiều cao của các kết cấu khoẻ trên 1.5 m, sử dụng xuồng hoặc bè để kiểm 
tra chỉ được phép khi:  
.1 Khi lớp phủ chống rỉ các kết cấu dưới boong có trạng thái tốt và không có 

dấu hiệu của mòn rỉ; hoặc 
.2 Nếu có phương tiện tiếp cận cố định trong mỗi vùng cho phép đi vào và 

thoát ra an toàn. Các phương tiện tiếp cận đó phải đảm bảo đi thẳng từ 
boong qua một thang thẳng đứng với một sàn chiếu nghỉ nhỏ đặt cách 
khoảng 2 m thấp hơn boong. Các phương tiện thoát thân hữu hiệu khác lên 
boong có thể được xét đến. 

Nếu không một điều kiện nào nói trên thoả mãn, thì giàn giáo hoặc phương tiện 
tương đương khác phải được chuẩn bị cho việc kiểm tra các kết cấu dưới boong 

5.7 Quy định về việc chỉ sử dụng xuồng hoặc bè trong mục 5.5 và 5.6 không gây cản 
trở cho việc sử dụng chúng để di chuyển trong két trong quá trình kiểm tra. 

 
6 Danh mục các thiết bị phục vụ cho kiểm tra 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục thiết bị sẽ được 
chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến hành kiểm tra và đo chiều dày theo quy định. 
Các thiết bị đảm bảo an toàn sau đây sẵn sàng trên tàu 

* Máy đo nồng độ Oxy / Kiểu:  (Tên nhà chế tạo) / (Kiểu) 
* Độ chính xác được kiểm tra bởi:   Đại phó, Công ty đo lường kiểm chuẩn hàng 

năm                                        
* Máy phát hiện gas: (Tên nhà chế tạo) / (Kiểu) 
* Độ chính xác được kiểm tra bởi:   Đại phó, Công ty đo lường kiểm chuẩn hàng 

năm  
* Đèn an toàn xách tay: (số lượng), (kiểu) 
* Dụng cụ thở: (số lượng), (kiểu)  
* Các trang bị an toàn khác, nếu có: 
* Có các thiết bị đảm bảo an toàn tại xưởng sửa chữa không?  Có / Không* 
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7  Các yêu cầu kiểm tra 
7.1  Kiểm tra trạng thái chung 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các không gian của 
tàu phải được kiểm tra trạng thái chung theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.1 – Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung. 

1. Khoang hàng: 
Tất cả các két dầu hàng 

2. Các két nước dằn: 
Tất cả các két nước dằn 

3. Các khoang / két khác: 
Tất cả các két dầu đốt 
Tất cả các két dầu vôi trơn 
Tất cả các két nước ngọt 
Các khoang cách ly 
Buồng máy 
Buồng máy lái 
Các khoang trống 

7.2  Kiểm tra tiếp cận 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các kết cấu thân tàu 
phải được kiểm tra tiếp cận theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.2 – Các yêu cầu kiểm tra tiếp cận. 

1. Các két cánh chứa nước dằn 
Thành phần kết cấu Két 

Một khung sườn khoẻ* Không áp dụng 
Tất cả các khung sườn khoẻ* Két số 2 & 4 (P/S). 
Một xà ngang boong khoẻ Không áp dụng 
Phần chân 1 vách ngang Không áp dụng 
Cả 2 vách ngang Không áp dụng 
Tất cả các vách ngang Két số 2 & 4 (P/S). 

*: Trong két cánh chứa nước dằn, nếu có, hoặc một két hàng có sử dụng để chứa nước dằn. 

2. Các két nước dằn giữa tâm 
Thành phần kết cấu Két 

Tất cả khung sườn khoẻ Không áp dụng 
Một xà ngang boong khoẻ Không áp dụng 
Phần chân 1 vách ngang Không áp dụng 
Tất cả các vách ngang Không áp dụng 
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3. Các két cánh chứa hàng 
Thành phần kết cấu Khoang 

Tất cả khung sườn khoẻ Két số 3 (P) 
Tối thiểu 30% khung sườn khoẻ Két số 1, 5 & két nước rửa (P/S) và két số 3 

(S) 
Một xà ngang boong khoẻ Không áp dụng 
Phần chân 1 vách ngang Không áp dụng 
Tất cả các vách ngang Két số 1, 3, 5 (P/S) 

4. Các két hàng giữa tâm 
Thành phần kết cấu Khoang 

Một xà ngang boong khoẻ Không áp dụng 
Tối thiểu 30% xà ngang boong khoẻ Két số 1, 2, 3, 4 & 5 
Tối thiểu 30% đà ngang đáy Két số 1, 2, 3, 4 & 5 
Phần chân 1 vách ngang Không áp dụng 
Tất cả các vách ngang Két số 1, 2, 3, 4 & 5 

 

8  Chỉ định các két phải thử 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các khoang và két 
hàng của tàu phải được thử theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.3 – Các yêu cầu thử két. 
Các quy định thử két 
Các két hàng Tất cả 
Các két nước dằn Tất cả 
Các két nhiên liệu Tất cả 
Các két dầu bôi trơn Tất cả 
các két nước ngọt Tất cả 
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9  Chỉ định các khu vực và mặt cắt phải đo chiều dày 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các khu vực và mặt 
cắt ngang của tàu  phải được đo chiều dày theo yêu cầu của quy phạm. 

Khu vực đo Yêu cầu đo chiều dày 
Khu vực nghi ngờ  Áp dụng  Không áp dụng 
Các thành phần kết cấu phải kiểm 
tra tiếp cận Xem mục 7.2 

Mỗi tấm tôn boong trong một mặt 
cắt ngang* 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Toàn bộ tôn boong  Áp dụng  Không áp dụng 
Mỗi tấm tôn đáy  Áp dụng  Không áp dụng 
Mặt cắt ngang thân tàu  1 mặt cắt  2 mặt cắt 

Sn.89 & 96 
 3 mặt cắt 

Các dải tôn lựa chọn vùng mớn 
nước thay đổi ngoài khu vực chứa 
hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả các dải tôn vùng mớn nước 
thay đổi trong khu vực chứa hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả các dải tôn chọn vùng mớn 
nước thay đổi trên suốt chiều dài 
tàu 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Các kết cấu bên trong két mũi & két 
lái 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả tôn boong ngoài khu vực 
chứa hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tôn boong thượng tầng đại diện  Áp dụng  Không áp dụng 
Toàn bộ tôn sống nằm  Áp dụng  Không áp dụng 
Các tấm tôn đáy bổ sung  Áp dụng  Không áp dụng 
Các kết cấu khác Hệ thống đường ống hàng trên boong trên 

*: trong khu vực két dằn, nếu có, hoặc két hàng có sử dụng để chứa nước dằn trong khu vực 
chứa hàng 

 
10  Chiều dày tối thiểu đối với các thành phần kết cấu thân tàu 
Phần này của chương trình kiểm tra phải chỉ rõ chiều dày tối thiểu đối với các thành 
phần kết cấu thân tàu phải được kiểm tra, phù hợp với (a) or (b): 
(a)   Được xác định theo bảng đính kèm* về giới hạn hao mòn cho phép và chiều 

dày ban đầu trong các bản vẽ kết cấu thân tàu; 
(b)        Đưa ra trong (các) bảng dưới đây: 

*: Bảng hao mòn cho phép phải đính kèm chương trình kiểm tra 
Xem phụ lục 3.5 – Các giới hạn hao mòn cho phép. 
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11  Công ty đo chiều dày 
Phần này của chương trình kiểm tra phải đề cập đến các thay đổi, nếu có, liên quan 
đến các thông tin về công ty đo chiều dày nêu ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ 
cho việc lập kế hoạch kiểm tra. 

Không có thay đổi gì về công ty đo chiều dày đã chỉ định trong bản giải đáp các 
câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra 

12   Các sự cố/hư hỏng đã xẩy ra đối với tàu 
Phần này của chương trình kiểm tra phải cung cấp các chi tiết về sự cố/hư hỏng thân 
tàu tối thiểu là ở trong khu vực các khoang hàng, các két nước dằn và các khoang 
trống trong khu vực chứa hàng, trong vòng 3 năm cuối, bằng cách sử dụng các bảng 
đính kèm dưới đây. Các hư hỏng này phải được kiểm tra. 

Các hư hỏng thân tàu được phân loại theo vị trí đối với tàu này 
Số hiệu 

khoang, két 
hoặc không 

gian chứa hàng 
hoặc khu vực 

Nguyên nhân 
có thể, nếu 

biết 

Mô tả hư 
hỏng 

Vị trí Sửa chữa Ngày sửa 
chữa 
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Các hư hỏng thân tàu ở các tàu cùng seri hoặc tàu tương tự (nếu có) trong 
trường hợp hư hỏng liên quan đến thiết kế 

Số hiệu 
khoang, két 
hoặc không 
gian chứa 

hàng hoặc khu 
vực 

Nguyên 
nhân có 
thể, nếu 

biết 

Mô tả hư hỏng Vị trí Sửa 
chữa 

Ngày sửa 
chữa 

Két dằn số 2 
(P/S) & số 3 
Két dầu hàng 
(S) 

 Vết nứt ở xà ngang 
của vách ngang , ở 
chân mã cuối liên kết 
với xà dọc mạn 

Xà nằm 
ngang 

Thay mới Năm 2003 

Két dầu hàng 
(P) 

 Vết nứt ở xà dọc mạn 
ở chân các mã liên 
kết với vách ngang 

Xà dọc 
man 

Thay mới Năm 2003 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

13  Các khu vực đã bị phát hiện có hao mòn lớn từ các đợt kiểm tra trước 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các khu vực có hao 
mòn lớn đã được phát hiện từ các đợt kiểm tra trước. 

Không có 
 

14  Các khu vực kết cấu tới hạn và các khu vực nghi ngờ 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các khu vực kết cấu 
tới hạn và các khu vực nghi ngờ, nếu có các thông tin đó. 

Phần phía trước tôn boong trên, trong vùng kho thuỷ thủ trưởng được xác định là 
khu vực nghi ngờ vì bị han rỉ nặng. 
 

15  Các nhận xét và thông tin liên quan khác 
Phần này của chương trình kiểm tra phải đưa ra các nhận xét và các thông tin liên quan 
đến kiểm tra. 

Kiểm tra bên trong két mũi phải được thực hiện hàng năm vì trạng thái lớp phủ 
chống rỉ kém. 
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Các phụ lục đi kèm của chương trình kiểm tra 
 
Phụ lục 1 - Danh mục các bản vẽ 
Quy phạm quy định phải có các bản vẽ kết cấu chính khu vực các két hàng và các 
két dằn (các bản vẽ quy định kích cỡ các kết cấu), kể cả các thông tin liên quan 
đến việc sử dụng thép có độ bền cao. Phụ lục này của chương trình kiểm tra phải 
nêu ra và lập danh mục các bản vẽ kết cấu cơ bản như là một phần của chương 
trình kiểm tra. 
 
Phụ lục 2 - Bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm 
tra 
Bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra, do chủ tàu 
trình, phải đi kèm với chương trình kiểm tra. 
 
Phụ lục 3 - Các tài liệu khác 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các tài liệu khác 
tạo thành một phần của chương trình kiểm tra. 
.1 Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung, như đề cập trong mục 7.1 "Kiểm tra 

trạng thái chung" phải được đính kèm chương trình kiểm tra này 
.2 Các yêu cầu kiểm tra, như đề cập trong mục 7.2 "Kiểm tra tiếp cận" phải được 

đính kèm chương trình kiểm tra này 
.3 Các yêu cầu thử két, như đề cập trong mục 8 "Quy định các két phải được 

thử" phải được đính kèm chương trình kiểm tra này 
.4 Các yêu cầu đo chiều dày, như đề cập trong mục 9 "Quy định các thành phần 

kết cấu phải được phải được đo chiều dày" phải được đính kèm chương trình 
kiểm tra này 

.5  Các giới hạn hao mòn cho phép, như đề cập trong mục 10 "Quy định chiều 
dày tối thiểu cho phép đối với các thành phần kết cấu thân tàu" phải được 
đính kèm chương trình kiểm tra này 

 
Do chủ tàu chuẩn bị, có sự phối hợp của đăng kiểm: 
 
Ngày:........ ....... ............. (tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của chủ tàu) 
 
Ngày:........ ....... ............. (tên và chữ ký của Đăng kiểm viên Cục Đăng kiểm Việt Nam). 
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Các phụ lục đi kèm của chương trình kiểm tra 
 

Phụ lục 1 - Danh mục các bản vẽ 
 
1. Các thông tin và đặc trưng cơ bản của tàu 

Xem đặc trưng và thông báo tình hình kiểm tra tàu đính kèm 
 

2. Các bản vẽ kết cấu cơ bản vùng các két hàng và các két dằn, (bố trí, kích cỡ 
các thành phần kết cấu, kể cả các thông tin về việc sử dụng thép có độ bền 
cao) 
* Kết cấu mặt cắt ngang thân tàu và các vách ngang điển hình 
* Bản vẽ kết cấu chung (mặt cắt dọc) và các boong 
* Bản vẽ tôn vỏ 
* Các vách ngang 
* Kết cấu vùng mũi 
* Kết cấu vùng lái 
 

3. Sơ đồ bố trí các khoang két 
Sơ đồ bố trí 
 

4. Danh mục các két và các thông tin về việc sử dụng chúng, quy mô lớp phủ 
chống rỉ các kết cấu và các hệ thống chống ăn mòn 
Xem mục 3 của chương trình kiểm tra 
 

5. Điều kiện thực hiện kiểm tra (VD: Các thông tin liên quan đến việc làm vệ 
sinh các két, khử khí có hại, thông gió, chiếu sáng ...) 
Xem mục 4 của chương trình kiểm tra 
 

6. Trang bị và phương pháp tiếp cận các kết cấu để kiểm tra 
Xem mục 5 của chương trình kiểm tra 
 

7. Thiết bị kiểm tra 
Xem mục 6 của chương trình kiểm tra 
 

8. Quy định các két và khu vực phải kiểm tra tiếp cận 
Xem mục 7.2 của chương trình kiểm tra 
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9. Quy định các thành phần kết cấu và các mặt cắt ngang phải đo chiều dày 
Xem mục 9 của chương trình kiểm tra 
 

10. Quy định các két phải thử áp lực 
Xem mục 8 của chương trình kiểm tra 
 

11. Chỉ định công ty đo chiều dày 
Xem mục 11 của chương trình kiểm tra 
 

12. Lịch sử các sự cố/hư hỏng liên quan đến  tàu đang được đề cập 
Xem mục 12 của chương trình kiểm tra 
 

13. Các khu vực kết cấu tới hạn và các khu vực nghi ngờ 
Xem mục 14 của chương trình kiểm tra 
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Phụ lục 2 -  BẢN GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP CHƯƠNG 
TRÌNH KIỂM TRA 

Các thông tin dưới đây tạo điều kiện để chủ tàu, phối hợp với đăng kiểm, thiết lập 
chương trình kiểm tra phù hợp với các yêu cầu của quy phạm. Khi thực hiện bản giải 
đáp này, chủ tàu cần cung cấp các thông tin được cập nhật kịp thời. Bản giải đáp này, 
khi hoàn thành phải đưa ra tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan mà quy phạm yêu 
cầu. 
 
Tên tàu : TANKER 01 
Số IMO : 7654321 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Cảng đăng ký : HẢI PHÒNG 
Tổng dung tích : 25109 
Tổng trọng tải (Tấn hệ mét) : 45972 
Số phân biệt do RO quy định cho tàu : VR962020 
Ngày bàn giao tàu : 18 NOV. 1990 
Chủ tàu : ASIA SHIPPING COMPANY 
 
Các phương tiện phục vụ cho kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày kết cấu 
Trong bảng dưới đây, chủ tàu cần xác định rõ các phương tiện tiếp cận kết cấu để kiểm 
tra tiếp cận và đo chiều dày các kết cấu thân tàu. Kiểm tra tiếp cận (close-up survey) là 
dạng kiểm tra, khi chi tiết kết cấu trong tầm xem xét cận cảnh của người kiểm tra, nói 
cách khác là trong tầm tay với. 

Bảng SPQ1 

Khoang 
két số 

Thành phần 
kết cấu 

C(hàng)
/B(dằn) 

Giàn 
giáo 

di 
động 

Xuồng 
bè Thang

Tiếp 
cận 
trực 
tiếp 

Phươn
g tiện 
khác 
(cần 

nói rõ) 
F.P.  Cuối mũi B  X  X  
A.P.  Cuối lái B   X X  

K/C dưới boong C/B  X    
Tôn mạn C/B  X    
Đà ngang đáy C/B  X  X  
K/C dọc C/B  X    C

ác
 k

ét
 

hà
ng

 c
án

h 

K/C ngang C/B  X    
K/C dưới boong 

 
C  X    

Đà ngang đáy 
 

C 
  X  X  

Ké
t h

àn
g 

gi
ữa

 tâ
m

 

K/C ngang C  X    
Các ô đánh dấu X = Phương tiện tiếp cận có thể sử dụng 
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Lịch sử làm hàng có chứa H2S hoặc hàng có hâm nóng trong 3 năm cuối cùng 
với các ghi nhận về việc hàng có hâm nóng hay không và các tờ dữ liệu an 
toàn hàng hải (MSDS)* 
 
Chở dầu thô (không hâm nóng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tham khảo nghị quyết MSC 150(77) về các khuyến cáo đối với tờ khai dữ liệu an toàn 
các chất liệu dầu hàng và dầu đốt của phụ lục I MARPOL 
 
Lịch sử nhận nước dằn trong 3 năm cuối 
 
Nhận nước dằn ở vùng biển Việt Nam và xả nước dằn ở vùng vịnh Pecxic 
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Kiểm tra của chủ tàu 
Sử dụng các mẫu tương tự như bảng dưới đây (đưa ra làm ví dụ), chủ tàu phải cung 
cấp các chi tiết về kết quả kiểm tra của mình trong 3 năm cuối về tất cả các két hàng và 
két dằn và các khoang trống trong khu vực chứa hàng, kể cả các két hai đầu cuối tàu. 

Bảng SPQ2 

Khoang/Két số 
Bảo vệ 
chống 
rỉ (1) 

Phạm vi 
sơn phủ 

(2) 

Trạng thái 
sơn phủ  

(3) 

Hư hỏng 
kết cấu  

(4) 

Lịch sử 
khoang và 

két (5) 
Két dầu hàng số 1 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 2 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 3 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 4 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 5 (C) HC U, M G N  
      
Két dầu hàng số 1 (P) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 1 (S) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 3 (P) HC U, M G N DR 
Két dầu hàng số 3 (S) HC U, M G N DR 
Két dầu hàng số 5 (P) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 5 (S) HC U, M G N  
      
Két chứa nước rửa (P) HC C F N  
Két chứa nước rửa (S) HC C F, RC N  
      
Két cuối mũi HC, A C P N DR 
Két dằn số 2 (P) HC, A C F N DR 
Két dằn số 2 (S) HC, A C F N DR 
Két dằn số 4 (P) HC, A C F N DR 
Két dằn số 4 (S) HC, A C F N DR 
Két dằn phía sau (P) HC, A C G N  
Két dằn phía sau (S) HC, A C G N  
Két cuối lái HC, A C G N  
      
Khoang trống (P) HC C G N  
Khoang trống (S) HC C G N  

1) HC=lớp phủ cứng;  SC=lớp phủ mềm; A=kẽm chống rỉ; NP=không có bảo vệ 

Tên của đại diện chủ tàu: 
................................................................
 
Chữ ký:....................................................
 
Ngày:.............................................................

2) U=phần trên; M=phần giữa; 
L=phần dưới; C=toàn bộ 

3) G=tốt (good); F=trung bình (fair); P=kém (poor); 
RC=sơn lại (trong vòng 3 năm cuối) 
4) N=Không có khiếm khuyết được ghi nhận;  
Y=có khiếm khuyết được ghi nhận, cần đính kèm 
bản thẩm định này các mô tả khiếm khuyết 
5) DR=Hư hỏng & sửa chữa; L=Rò rỉ; 
CV= Hoán cải (cần đính kèm bản thẩm định này các mô tả hoán cải) 
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Biên bản kiểm tra của chính quyền cảng 
Danh mục biên bản kiểm tra của chính quyền cảng đề cập các kiết cấu có liên quan 
đến các khiếm khuyết, các thông tin liên quan đến việc khắc phục các khiếm khuyết: 
 

Không có 
 
 
 
 

 
Hệ thống quản lí an toàn 

Danh mục các NC liên quan đến duy trì trạng thái thân tàu, kể cả các hành vi khắc 
phục liên quan 
 

Không có 

 
 
 
 

 
Tên và địa chỉ của công ty đo chiều dày có chứng chỉ phê duyệt: 
 
TM COMPANY 
 
 

 
Các thông tin khác: 

Không có 
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Phụ lục 3.1 - Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ nhất 

1. Tất cả các két hàng 
2. Tất cả các két và không gian kề cận với các két hàng (các két dằn (xem ghi chú 1), 

buồng bơm, các hầm đặt ống, các khoang cách ly và các khoang trống) 
3. Các két nước (các két nước ngọt hoặc nước biển) trừ các két nêu trong mục 2 nói 

trên 
4. Các két nhiên liệu không phải là két đáy đôi (xem ghi chú 2) 
5. Các khoang cách ly 
6. Buồng máy và các không gian khác 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ hai 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ nhất 
2. Các két nhiên liệu là két đáy đôi (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ ba 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt KT định kỳ lần thứ 2 (xem ghi chú 4) 
3. Các két dầu bôi trơn (Xem ghi chú 5) 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ tư trở đi 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt KT định kỳ lần thứ 3 (xem ghi chú 6) 

Ghi chú 
1. Đối với các két dằn có lớp phủ chống rỉ kém, không được phục hồi hoặc không có 

lớp phủ đó, phải kiểm tra bên trong hàng năm. 
2. Kiểm tra bên trong két sâu chứa nhiên liệu, trừ các két ở 2 đầu cuối tàu có thể 

miễn nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài nhận thấy trạng thái của két là tốt. 
3. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két, trừ các két ở 2 đầu cuối 

tàu, nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và kiểm tra bên trong 
1 két ở phía mũi, 1 két ở phía lái, kể cả 1 hoặc nhiều hơn số két nằm trong khu 
vực chứa hàng, nếu có, nhận thấy trạng thái của két là tốt. 

4. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két nhiên liệu, trừ các két ở 2 
đầu cuối tàu, nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và kiểm tra 
bên trong 1 két đáy đôi ở phía mũi, 1 két đáy đôi ở giữa tàu, 1 két đáy đôi ở phía 
lái và ½  số két sâu, kể cả 2 hoặc nhiều hơn số két nằm trong khu vực chứa hàng 
và 1 hoặc nhiều hơn số két nằm trong buồng máy, nếu có, nhận thấy trạng thái 
của két là tốt. 

5. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két dầu bôi trơn, nếu đăng 
kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và nhận thấy trạng thái của két là 
tốt. 

6. Đối với các tàu trên 15 tuổi không cho phép miễn giảm kiểm tra bên trong các két 
nhiên liệu và dầu bôi trơn như trên. 
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Phụ lục 3.2 - Các yêu cầu kiểm tra tiếp cận 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ nhất 

1. 1 khung ngang khỏe trong 1 két cánh (wing tank) chứa nước dằn hoặc 1 két cánh 
chứa hàng có sử dụng để chứa nước dằn (xem ghi chú 1). 

2. 1 xà ngang boong khỏe trong 1kets hàng hoặc trên boong (xem ghi chú 2) 
3. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két dằn (xem ghi chú 3) 
4. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két cánh chứa hàng (xem ghi chú 3) 
5. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két hàng giữa tâm (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ hai 

1. Tất cả các khung ngang khỏe trong 1 két cánh (wing tank) chứa nước dằn hoặc 1 
két cánh chứa hàng có sử dụng để chứa nước dằn (xem ghi chú 1). 

2. 1 xà ngang boong khỏe trong mỗi két dằn còn lại (xem ghi chú 2) 
3. 1 xà ngang boong khỏe trong 2 két hàng giữa tâm (xem ghi chú 2) 
4. 1 xà ngang boong khỏe trong 2 két cánh chứa hàng (xem ghi chú 2) 
5. Cả 2 vách ngang trong 1 két cánh (wing tank) chứa nước dằn hoặc 1 két cánh 

chứa hàng có sử dụng để chứa nước dằn (xem ghi chú 3) 
6. Phần chân của 1 vách ngang trong mỗi két dằn còn lại (xem ghi chú 3) 
7. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két cánh chứa hàng  (xem ghi chú 3) 
8. Phần chân của 1 vách ngang trong 2 két hàng giữa tâm (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ ba 

1. Tất cả các khung ngang khỏe trong tất cả các két dằn (xem ghi chú 1). 
2. Tất cả các khung ngang khỏe trong tất cả các két cánh chứa hàng (xem ghi chú 1)
3. Tối thiểu 30% số khung ngang khỏe trong tất cả các két cánh chứa hàng còn lại 

(xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các vách ngang trong tất cả các két hàng và két dằn (xem ghi chú 3) 
5. Tối thiểu 30% số cơ cấu ngang khoẻ boong và đáy trong mỗi két hàng giữa tâm 

(xem ghi chú 4) 
6. Các cơ cấu khác theo quyết định của đăng kiểm viên 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ tư trở đi 

1. Như định kỳ lần thứ 3  
2. Các cơ cấu khác theo quyết định của đăng kiểm viên 
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Ghi chú trong bảng trên như sau: 
1. Bao gồm cả xà giằng khung sườn và các kết cấu kề cận như tôn vỏ, vách dọc, 

các xà/nẹp dọc, mã ...)  
2. Xà ngang trong két hoặc trên boong kể cả các kết cấu boong kề cận như tôn 

boong, các xà/nẹp dọc, mã ...). 
3. Vách ngang, kể cả các xà khoẻ và nẹp vách và các thành phần kết cấu kề cận 

như vách dọc, tôn đáy đôi, các đà dọc đáy, các xà/nẹp dọc, mã ... 
4. Xà và đà ngang boong và đáy tàu kể cả các thành phần kết cấu kề cận như tôn 

boong, tôn đáy, các xà, đà dọc ... 
5. 30% được làm tròn đến số nguyên tiếp theo. 
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Phụ lục 3.3 - Các quy định thử két 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 1 

1. Tất cả các biên ngăn cách két hàng với két dằn, khoang trống, hầm đặt ống, các 
két nhiên liệu, buồng bơm hoặc khoang cách ly 

2. Két đại diện cho két nước ngọt, két nhiên liệu, dầu bôi trơn trong khu vực chứa 
hàng 

3. Tất cả các két nước (xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
5. Tất cả các két dầu bôi trơn (xem ghi chú 3) 
 

Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 2 
1. Tất cả các vách các két hàng 
2. Két đại diện cho két nước ngọt, két nhiên liệu, dầu bôi trơn trong khu vực chứa 

hàng 
3. Tất cả các két nước (xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
5. Tất cả các két dầu bôi trơn (xem ghi chú 3) 
 

Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 3 
1. Tất cả các vách các két hàng 
2. Tất cả các két nước 
3. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
4. Tất cả các két dầu nhờn (xem ghi chú 3) 
 

Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi 
1. Tất cả các vách các két hàng 
2. Tất cả các két nước, tất cả các két nhiện liệu và các két dầu bôi trơn 

Ghi chú: 
1. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két nước ngọt đại diện, sau 

khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là tốt. 
2. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két nhiên liệu đại diện, sau 

khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là tốt. 
3. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két dầu bôi trơn đại diện, sau 

khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là tốt. 
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Phụ lục 3.4 - Các yêu cầu đo chiều dày 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 1 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Một dải tôn boong nằm trong 1 mặt cắt ngang tàu (trên toàn bộ chiều rộng) nằm 

trên két dằn, nếu có, hoặc trên két hàng có dùng để chứa nước dằn, trong khu vực 
chứa hàng. 

3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 
ghi nhận mẫu ăn mòn). 

4. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 
tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 

 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 2 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

.1     Mỗi tấm tôn boong 

.2    Một mặt cắt ngang thân tàu. 
3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 

ghi nhận mẫu ăn mòn). 
4. Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng 
5. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 

tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 

 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 3 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

.1     Mỗi tấm tôn boong 

.2    Hai mặt cắt ngang thân tàu. 
3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 

ghi nhận mẫu ăn mòn). 
4. Các dải tôn mạn tuỳ chọn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng 
5. Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trong khu vực chứa hàng 
6. Các kết cấu bên trong két mũi và két lái  
7. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 

tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 
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Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 4 trở đi 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

.1     Mỗi tấm tôn boong 

.2    Ba mặt cắt ngang thân tàu 

.3    Mỗi tấm tôn đáy 
3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 

ghi nhận mẫu ăn mòn). 
4. Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi. 
5. Các kết cấu bên trong két mũi và két lái 
6. Các tấm tôn boong chính hở tuỳ chọn ngoài khu vực chứa hàng 
7. Các tấm tôn boong thượng tầng hở đại diện (Thượng tầng lái, thượng tầng giữa, 

thượng tầng mũi) 
8. Tất cả tôn sống nằm. Tất cả tôn đáy tàu, khu vực các khoang cách ly, khoang máy 

và đầu cuối các két 
9. Tôn các hộp van thông biển. Tôn vỏ quanh các van xả mạn khi đăng kiểm viên thấy 

cần. 
10. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 

tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 

Ghi chú: 
1. Đăng kiểm viên có thể yêu cầu mở rộng đo chiều dày khi xét thấy cần 
2. Khi phát hiện thấy hao mòn lớn, cần mở rộng đo chiều dày một cách tương ứng. 
3. Lựa chọn mặt cắt ngang để đo chiều dày cần tính đến các yêu cầu (a), (b), (c) dưới 

đây: 
(a) Phải chọn một mặt cắt ngang ở trong vùng 0,4L giữa tàu, các mặt cắt ngang 

khác phải chọn trong khu vực 0,4L và 0,5L giữa tàu. 
(b) Các mặt cắt ngang phải chọn sao cho việc đo chiều dày có thể thực hiện đối 

với càng nhiều két khác nhau, về điều kiện ăn mòn két, càng tốt. Các két 
nước dằn có các vách biên chung với các két hàng được hâm nóng bằng sợi 
đốt và các két hàng có sử dụng để chứa nước biển phải được ưu tiên chọn, 
nếu có. 

(c) Các mặt cắt ngang phải được chọn ở những nơi có khả năng hao mòn lớn 
nhất hoặc theo kết quả đo chiều dày tôn boong là có hao mòn lớn và cần 
tránh những vùng đã có sửa chữa thay mới hoặc gia cường. 
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Phụ lục 3.5 - Giới hạn hao mòn cho phép 

1. Các thành phần kết cấu chính 
(a) Giới hạn hao mòn cho phép và các nẹp gia cường quy định trong bảng dưới 

đây. 
(b) Giới hạn hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cấu dọc quy định trong 

bảng dưới đây có tính đến yêu cầu đảm bảo độ bền chung thân tàu chưa suy 
giảm xuống dưới mức cho phép. 

(c) Giới hạn hao mòn cho phép ở đây áp dụng cho mòn đều của các thành phần 
kết cấu. 

(d) Không lệ thuộc vào quy định trong bảng dưới đây, giới hạn hao mòn cho phép 
đối với những vùng bị hao mòn cục bộ như mòn ứng suất và mòn rổ, do đăng 
kiểm viên hiện trường quy định. Trong mọi trường hợp mức độ hao mòn cục bộ 
cho phép không được vượt quá 40% chiều dày ban đầu. 

Cơ cấu Mức độ hao mòn cho phép 
* Tôn vỏ 
* Tồn boong tính toán  
* Xà dọc của tôn boong tính toán và tôn mép mạn 

của boong tính toán 
* Vách kín nước trong két sâu 
* Tôn đáy trong 

20% chiều dày ban đầu + 1 
mm  

* Đà ngang và sống dọc đáy đôi 
* Các thành phần kết cấu khoẻ (két cấu sơ cấp) 

(tấm thành và tấm mép tự do) 
* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn 

khoang  
* Tôn vách kín nước 

25% chiều dày ban đầu 

* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn ( trừ 
các sườn khoang), xà dọc, nẹp và mã  

* Tôn boong dưới boong tính toán 
* Nắp và xà miệng hầm hàng 

30% chiều dày ban đầu   

2. Hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cầu bằng thép có độ bền cao 

Hao mòn cho phép đối với các xà dọc đáy bằng thép có độ bền cao của tàu dầu vỏ 
đơn là 25% chiều dày ban đầu. Hao mòn cho phép đối với kết cấu khác bằng thép 
có độ bền cao được lấy theo (a) và (b) nói trên. 

3. Các biện pháp chống ăn mòn 

Nếu theo kết quả đo chiều dày, thấy hao mòn đáng kể, ĐKV cần phải kiểm tra kỹ 
lưỡng kiểu và mức độ hao mòn và thực hiện các biện pháp (a) đến (b) dưới đây. 
Nếu phát hiện thấy hao mòn lớn cần đo chiều dày bổ sung. Hao mòn lớn là mức độ 
hao mòn trên 75% giới hạn cho phép nhưng chưa vượt quá giới hạn đó. 
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(a) Hao mòn vượt quá giới hạn cho phép 
ĐKV phải yêu cầu sửa chữa thay mới các tấm hao mòn vượt quá giới hạn cho 
phép. Tuy nhiên cần phải xem xét đặc biệt đối với trường hợp các cơ cấu ban 
đầu được chế tạo có kích thước (chiều dày) lớn hơn nhiều so với yêu cầu Qui 
phạm (trong trường hợp này cần có các nhận xét cụ thể vào mẫu biên bản 
kiểm tra GR-phần thân tàu, nếu cần thiết phải gửi kèm cả bản tính nghiệm kết 
cấu về ĐKTW). 

(b) Hao mòn lớn (Substantion corrosion) 
Cần phải đưa ra các hướng dẫn cần thiết cho việc kiểm tra tiếp theo đối với 
các thành phần kết cấu bị hao mòn chưa vượt qua giới hạn cho phép, nhưng 
cần thiết phải tiếp tục theo dõi. Khu vực có hao mòn lớn được quy định là khu 
vực nghi ngờ và việc đo chiều dày cũng như các dạng kiểm tra cần thiết các 
khu vực đó phải được thực hiện tại đợt kiểm tra trung gian tiếp theo. 
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CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA  
(Lập cho tàu chở dầu mạn kép) 

 
Các thông tin và đặc trưng cơ bản 
 
Tên tàu : TANKER 02 
Số IMO : 7654321 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Cảng đăng ký : HẢI PHÒNG 
Tổng dung tích : 25109 
Tổng trọng tải (Tấn hệ mét) : 45972 
Chiều dài giữa hai đường vuông góc (m) 
: 

249.18 

Nhà máy đóng tàu : VR S.B. HI 
Số hiệu thân tàu : 6868 
Tổ chức được công nhân (RO) :  VIỆT NAM REGISTER 
Số phân biệt do RO quy định cho tàu : VR962020 
ngày bàn giao tàu : 18 NOV. 2000 
Chủ tàu : ASIA SHIPPING COMPANY 
Công ty đo chiều dày : TM COMPANY 

 
1  Lời nói đầu 
1.1  Phạm vi 
1.1.1  Chương trình kiểm tra này đề cập đến khối lượng tối thiểu đối với các dạng kiểm 
tra trạng thái chung, kiểm tra tiếp cận, đo chiều dày và thử áp lực trong khu vực chứa 
hàng, các khoang hàng, các két nước dằn, kể cả các két mũi và két lái, theo quy định 
của quy phạm. 
1.1.2  Việc bố trí và các hạng mục đảm bảo an toàn cho kiểm tra phải được đăng kiểm 
viên hiện trường chấp nhận. 
1.2  Tài liệu 
Tất cả các tài liệu sử dụng khi triển khai chương trình kiểm tra phải sẵng sàng trên tàu 
trong suốt quá trình kiểm tra. 
2  Bố trí trong các khoang, két và không gian chứa hàng 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ cung cấp các thông tin (dưới dạng các sơ đồ 
mẫu hoặc văn bản) về bố trí trong các khoang, két và không gian chứa hàng, nằm trong 
phạm vi kiểm tra. 

Cần xem Bản vẽ bố trí khoang két/Danh mục khoang két* trình bày trong các 
trang sau.  

(*: Gạch bỏ một cách thích hợp) 
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SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHOANG KÉT 
GENERAL ARRANGEMENT AND TANK/HOLD PLAN OF THE SHIP 
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3  Danh mục các khoang, két và không gian chứa hàng, kèm các thông tin về 
sử dụng chúng, quy mô của lớp phủ chống rỉ và hệ thồng chống rỉ 

Phần này của chương trình kiểm tra sẽ nói rõ những thay đổi bất kỳ liên quan đến (và 
phải được cập nhật) các thông tin về sử dụng các khoang và két của tàu, quy mô của 
lớp phủ chống rỉ và hệ thồng chống rỉ đưa ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ 
cho việc lập chương trình kiểm tra. 

Tên gọi khang két Khoảng sườn
Phương pháp 

chống rỉ  
(1) 

Quy mô lớp 
phủ chống rỉ 

(2) 

Trạng thái 
lớp phủ 
chống rỉ 

(3) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(1): HC= lớp phủ cứng; SC= lớp phủ mềm; A= anodes; NP= không có lớp phủ chống rỉ; 
CS= thép mạ; SS= thép không rỉ 

(2): U= phần trên; M= phần giữa; L= phần dưới; C= toàn bộ 
(3): G= tốt; F= trung bình; P= kém; RC= đã phục hồi lớp phủ chống rỉ (trong vòng 3 năm 

cuối) 
 
4  Các điều kiện thực hiện kiểm tra 
Phần này của chương trình kiểm tra đưa ra các thông tin về các điều kiện thực hiện 
kiểm tra, ví dụ như thông tin về làm vệ sinh, tẩy sạch khí, thông gió, chiếu sáng ... các 
khoang két chứa hàng. 
4.1 Chủ tàu phải chuẩn bị các phương tiện cần thiết đảm bảo thực hiện việc kiểm tra 

an toàn. 
4.2 Để tạo điều kiện cho đăng kiểm viên hiện trường kiểm tra, cần có thoả thuận 

thống nhất giữa đăng kiểm viên và chủ tàu về các trang bị kiểm tra thích hợp và 
các phương tiện tiếp cận an toàn. 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007  90



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 

4.3 Khi đăng kiểm viên hiện trường cho rằng các trang bị thích hợp và đảm bảo tiếp 
cận an toàn chưa đủ, việc kiểm tra trong các không gian chưa thể tiến hành. 

4.4 Các khoang, két và không gian chứa hàng phải đảm bảo có thể tiếp cận an toàn. 
Các khoang, két và không gian chứa hàng phải tẩy sạch khí và thông gió thích 
hợp. Trước khi đi vào két, khoang trống hoặc không gian kín cần kiểm tra không 
khí trong đó đã được tẩy hết khí nguy hiểm và hàm lượng oxy đã đủ chưa. 

4.5 Các khoang, két và không gian chứa hàng phải làm vệ sinh đảm bảo sạch nước, 
sạch rỉ, các chất bản, dầu cặn, bùn ..., để có thể phát hiện hao mòn, biến dạng, 
các vết nứt, các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết kết cấu khác cũng như trạng thái 
của lớp phủ chống rỉ. Đặc biệt đối với những vùng phải đo chiều dày. 

4.6 Phải được chiếu sáng thích hợp để có thể phát hiện hao mòn, biến dạng, các vết 
nứt, các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết kết cấu khác cũng như trạng thái của lớp 
phủ chống rỉ. 

4.7 Đi cùng đăng kiểm viên ít nhất phải 1 người có trách nhiệm, được chủ tàu chỉ 
định, có hiểu biết về kiểm tra các khoang kín trên tàu. Thêm vào đó 1 đội hỗ trợ 
với tối thiểu 2 người có kinh nghiệm phải trực ở miệng két hoặc không gian đang 
được kiểm tra. Đội hỗ trợ phải theo dõi liên tục ở bên trong két hoặc không gian 
đang được kiểm tra và các thiết bị cứu sinh và thoát nạn phải luôn ở trạng thái 
sẵn sàng để có thể sử dụng. 

4.8 Nếu dùng lớp phủ mềm để chống rỉ, cần bố trí phương tiện tiếp cận an toàn để có 
thể kiểm tra tính hiệu dụng của lớp phủ chống rỉ đó và đánh giá được trạng thái 
của các thành phần kết cấu được bảo vệ, mà theo đó có thể phải tẩy cục bộ lớp 
phủ để kiểm tra. Nếu không thể bố trí phương tiện để tiếp cận an toàn đến các kết 
cấu để kiểm tra, cần làm sạch lớp phủ mềm để kiểm tra. 

4.9 Phải trang bị hệ thống thông tin liên lạc giữa đội kiểm tra bên trong khoang két với 
sỹ quan chịu trách nhiệm trên boong và trong trường hợp có thể với lầu lái. Thiết 
bị liên lạc đó phải đảm bảo thông suốt trong suốt quá trình kiểm tra. 

4.10 Việc thực hiện kiểm tra trong khi tàu đang hành trình hoặc neo đậu chỉ có thể 
được chấp nhận khi có sự hỗ trợ cần thiết của các thuyền viên cho đăng kiểm 
viên hiện trường. 

 
Việc làm sạch hàng/nước dằn được xác nhận bởi:    Đại phó tàu & Đại 

diện nhà máy sửa 
chữa 

Việc đo hàm lượng Oxy và phát hiện khí được xác nhận bởi:  Đại phó tàu & Đại 
diện nhà máy sửa 
chữa 

Độ sạch trong các két hàng được xác nhận bởi:   Đại phó tàu & Đại 
diện nhà máy sửa 
chữa 

Quy trình làm vệ sinh két 
Nói rõ trình tự rửa két, đặc biệt các két không có sơn phủ: 

∗ Sau khi hút hết hàng 
∗ Trước khi đưa tàu lên đà 
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Chất liệu dùng để rửa két: 
∗ Dầu thô    : Có 
∗ Nước biển hâm nóng  : Có 

∗ Dung môi khác (cần nói rõ) : Nước biển 
Hệ thống khí trơ  : Có / Không

∗ Chi tiết  về hệ thống khí trơ  : Dạng khí xả 

∗ Hàm lượng Ôxy trong khí trơ : Dưới 5% 

Tài liệu tham khảo: 

∗ Khuyến nghị 39 của IACS - Hướng dẫn sử dụng thuyền bè trong việc kiểm tra tiếp cận 
các cơ cấu thân tàu; và 

∗ Chương 10 Hướng dẫn quốc tế về an toàn tàu dầu và các điểm tiếp nhận (ISGOTT) – Đi 
vào và làm việc trong các không gian kín. 

 

5 Các thiết bị bảo đảm và phương pháp tiếp cận kết cấu 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ nói rõ những thay đổi bất kỳ liên quan đến (và 
phải được cập nhật) các thông tin về các thiết bị bảo đảm và phương pháp tiếp cận kết 
cấu đưa ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm tra. 

Khoang 
két số 

Thành phần kết 
cấu 

Giàn giáo 
di động 

Xuồng 
bè Thang 

Tiếp 
cận 
trực 
tiếp 

Phương 
tiện 
khác 

(cần nói 
rõ) 

F.P.  Cuối mũi      
A.P.  Cuối lái      

Kết cấu dưới boong      
Tôn mạn      
Khung ngang đáy      
Các cơ cấu dọc      C

ác
 k

ét
 

cá
nh

 

Các cơ cấu ngang      
Kết cấu dưới boong      
Khung ngang đáy      Ké

t 
gi
ữa

 
tâ

m
 

Các cơ cấu ngang      
5.1 Để phục vụ cho kiểm tra trạng thái chung, cần bố trí các phương tiện để đăng 

kiểm viên có thể kiểm tra các kết cấu một cách an toàn và thực tế có thể. 
5.2 Để phục vụ cho kiểm tra tiếp cận, cần bố trí một trong các phương tiện tiếp cận 

dưới đây, theo sự chấp nhận của đăng kiểm viên: 
.1 Giàn giáo và lối đi cố định qua các kết cấu 
.2 Giàn giáo và lối đi tạm qua các kết cấu 
.3 Máy nâng hoặc sàn di động 
.4 Xuồng hoặc bè. 
.5 Thang di động 
.6 Các phương tiện tương đương khác 
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5.3 Kiểm tra các két bằng xuồng hoặc bè chỉ được tiến hành sau khi được đăng 
kiểm viên hiện trường chấp nhận, có tính đến các yếu tố đảm bảo an toàn, trong 
đó có tính đến dự báo thời tiết và chòng chành của tàu khi có sóng. 

5.4 Khi xuồng hoặc bè được dùng để kiểm tra tiếp cận, phải tuân thủ các điều kiện 
dưới đây: 
.1 Chỉ được sử dụng bè hoặc xuồng bơm hơi có dự trữ lực nổi và ổn định 

thoả mãn kể cả trường hợp một khoang bị thủng, cho những trường hợp 
phức tạp; 

.2 Xuồng hoặc bè phải có dây buộc nối với thang tiếp cận và phải có thêm 
một người đứng ở chân thang không bị hạn chế tầm nhìn đến xuồng hoặc 
bè; 

.3 Phải trang bị phao áo cho mọi người tham gia kiểm tra; 

.4 Mặt nước trong két phải lặng sóng (trong mọi điều kiện có thể xuất hiện, 
chiều cao sóng không được vượt quá 0.25 m) và mực nước phải không đổi 
hoặc giảm dần. Trong bất kỳ trường hợp nào thì mực nước trong két không 
được tăng lên trong khi sử dụng xuồng hoặc bè; 

.5 Két hoặc khoang chỉ được chứa nước dằn sạch. Ngay cả lớp váng dầu 
mỏng trên mặt nước cũng không được chấp nhận; 

.6 Trong mọi thời điểm kiểm tra mực nước trong két cần đảm bảo để khoảng 
cách từ đó đến mép dầm thấp nhất là 1 m trở lên, đảm bảo đội kiểm tra 
không bị cô lập khỏi lối thoát lên cửa két. Nâng mực nước lên cao lên mức 
xà ngang khoẻ boong chỉ được phép khi khu vực đang kiểm tra có lối thoát 
lên boong, đảm bảo có lối thoát luôn sẵn sàng trong quá trình kiểm tra. Các 
phương tiện thoát nạn hữu hiệu khác lên boong có thể được xét đến; 

.7 Nếu két (hoặc khoang) nối liền với nhau bằng một hệ thống thông gió 
chung, hoặc hệ thống khí trơ chung, thì két đang được kiểm tra phải được 
cách ly với các két khác để phòng ngừa việc tràn khí từ các két (hoặc 
khoang) khác. 

5.5 Chỉ được phép dùng xuồng hoặc bè để kiểm tra các khu vực dưới boong đối với 
các khoang hoặc két có chiều cao của các kết cấu khoẻ từ 1.5 m trở xuống. 

5.6 Nếu chiều cao của các kết cấu khoẻ trên 1.5 m, sử dụng xuồng hoặc bè để kiểm 
tra chỉ được phép khi:  
.1 Khi lớp phủ chống rỉ các kết cấu dưới boong có trạng thái tốt và không có 

dấu hiệu của mòn rỉ; hoặc 
.2 Nếu có phương tiện tiếp cận cố định trong mỗi vùng cho phép đi vào và 

thoát ra an toàn. Các phương tiện tiếp cận đó phải đảm bảo đi thẳng từ 
boong qua một thang thẳng đứng với một sàn chiếu nghỉ nhỏ đặt cách 
khoảng 2 m thấp hơn boong. Các phương tiện thoát thân hữu hiệu khác lên 
boong có thể được xét đến. 

Nếu không một điều kiện nào nói trên thoả mãn, thì giàn giáo hoặc phương tiện 
tương đương khác phải được chuẩn bị cho việc kiểm tra các kết cấu dưới boong 

5.7 Quy định về việc chỉ sử dụng xuồng hoặc bè trong mục 5.5 và 5.6 không gây cản 
trở cho việc sử dụng chúng để di chuyển trong két trong quá trình kiểm tra. 
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6 Danh mục các thiết bị phục vụ cho kiểm tra 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục thiết bị sẽ được 
chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến hành kiểm tra và đo chiều dày theo quy định. 
Các thiết bị đảm bảo an toàn sau đây sẵn sàng trên tàu 
* Máy đo nồng độ Oxy / Kiểu:  (Tên nhà chế tạo) / (Kiểu) 

Độ chính xác được kiểm tra bởi:   Đại phó, Công ty đo lường kiểm chuẩn hàng năm                       
* Máy phát hiện gas: (Tên nhà chế tạo) / (Kiểu) 

Độ chính xác được kiểm tra bởi:   Đại phó, Công ty đo lường kiểm chuẩn hàng năm  
* Đèn an toàn xách tay: (số lượng), (kiểu) 
* Dụng cụ thở: (số lượng), (kiểu)  
* Các trang bị an toàn khác, nếu có: 
* Có các thiết bị đảm bảo an toàn tại xưởng sửa chữa không?  Có / Không* 

 
7  Các yêu cầu kiểm tra 
7.1  Kiểm tra trạng thái chung 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các không gian của 
tàu phải được kiểm tra trạng thái chung theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.1 – Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung. 

1. Khoang hàng: 
Tất cả các két dầu hàng 

2. Các két nước dằn: 
Tất cả các két nước dằn 

3. Các khoang / két khác: 
Tất cả các két dầu đốt 
Tất cả các két dầu vôi trơn 
Tất cả các két nước ngọt 
Các khoang cách ly 
Buồng máy 
Buồng máy lái 
Các khoang trống 
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7.2  Kiểm tra tiếp cận 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các kết cấu thân tàu 
phải được kiểm tra tiếp cận theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.2 – Các yêu cầu kiểm tra tiếp cận. 

1. Các két cánh chứa nước dằn vỏ kép 
Thành phần kết cấu Két 

Một khung sườn khoẻ KHÔNG ÁP Dụng 
Tất cả các khung sườn khoẻ Két số 3 
Vùng khuỷu/phần trên đó của 1 
khung sườn khoẻ 

Két số 1, 2, 4, 5 (P/S), số 3 (S), két dằn trong 
buồng máy (P/S) 

Một xà ngang boong khoẻ Không áp dụng 
Phần chân 1 vách ngang Không áp dụng 
1 vách ngang Két số 1, 2, 3, 4 & 5 (P/S) 
Tất cả các vách ngang Không áp dụng 

2. Các két hàng 
Thành phần kết cấu Khoang 

Tất cả khung sườn khoẻ Không áp dụng 
Một xà ngang boong khoẻ Két số 2(C), số 3(C) 
Một khung sườn khoẻ Không áp dụng 
Phần chân 1 vách ngang Két số 2 (P), số 2 & 3 (C) 
Tất cả các vách ngang Không áp dụng 

 
8  Chỉ định các két phải thử 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các khoang và két 
hàng của tàu phải được thử theo yêu cầu của quy phạm. 
Xem phụ lục 3.3 – Các yêu cầu thử két. 

Các quy định thử két 
Các két hàng Tất cả 
Các két nước dằn Tất cả 
Các két nhiên liệu Tất cả 
Các két dầu bôi trơn Tất cả 
Các két nước ngọt Tất cả 
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9  Chỉ định các khu vực và mặt cắt phải đo chiều dày 
Phần này của chương trình kiểm tra sẽ chỉ rõ và đưa ra danh mục các khu vực và mặt 
cắt ngang của tàu  phải được đo chiều dày theo yêu cầu của quy phạm. 

Khu vực đo Yêu cầu đo chiều dày 
Khu vực nghi ngờ  Áp dụng  Không áp dụng 
Các thành phần kết cấu phải kiểm 
tra tiếp cận Xem mục 7.2 

Mỗi tấm tôn boong trong một mặt 
cắt ngang* 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Toàn bộ tôn boong  Áp dụng  Không áp dụng 
Mỗi tấm tôn đáy  Áp dụng  Không áp dụng 
Mặt cắt ngang thân tàu  1 mặt cắt 

Sn 80 
 2 mặt cắt  3 mặt cắt 

Các dải tôn lựa chọn vùng mớn 
nước thay đổi ngoài khu vực chứa 
hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả các dải tôn vùng mớn nước 
thay đổi trong khu vực chứa hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả các dải tôn chọn vùng mớn 
nước thay đổi trên suốt chiều dài 
tàu 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Các kết cấu bên trong két mũi & két 
lái 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tất cả tôn boong ngoài khu vực 
chứa hàng 

 Áp dụng  Không áp dụng 

Tôn boong thượng tầng đại diện  Áp dụng  Không áp dụng 
Toàn bộ tôn sống nằm  Áp dụng  Không áp dụng 
Các tấm tôn đáy bổ sung  Áp dụng  Không áp dụng 
Các kết cấu khác Hệ thống đường ống hàng trên boong trên 

*: trong khu vực két dằn, nếu có, hoặc két hàng có sử dụng để chứa nước dằn trong khu vực 
chứa hàng 
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10  Chiều dày tối thiểu đối với các thành phần kết cấu thân tàu 
Phần này của chương trình kiểm tra phải chỉ rõ chiều dày tối thiểu đối với các thành 
phần kết cấu thân tàu phải được kiểm tra, phù hợp với (a) or (b): 
(a)   Được xác định theo bảng đính kèm* về giới hạn hao mòn cho phép và chiều 

dày ban đầu trong các bản vẽ kết cấu thân tàu; 
(b)        Đưa ra trong (các) bảng dưới đây: 

*: Bảng hao mòn cho phép phải đính kèm chương trình kiểm tra 
Xem phụ lục 3.5 – Các giới hạn hao mòn cho phép. 
 
11  Công ty đo chiều dày 
Phần này của chương trình kiểm tra phải đề cập đến các thay đổi, nếu có, liên quan 
đến các thông tin về công ty đo chiều dày nêu ra trong bản giải đáp các câu hỏi phục vụ 
cho việc lập kế hoạch kiểm tra. 

Không có thay đổi gì về công ty đo chiều dày đã chỉ định trong bản giải đáp các 
câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra 

 
12   Các sự cố/hư hỏng đã xảy ra đối với tàu 
Phần này của chương trình kiểm tra phải cung cấp các chi tiết về sự cố/hư hỏng thân 
tàu tối thiểu là ở trong khu vực các khoang hàng, các két nước dằn và các khoang 
trống trong khu vực chứa hàng, trong vòng 3 năm cuối, bằng cách sử dụng các bảng 
đính kèm dưới đây. Các hư hỏng này phải được kiểm tra. 

Các hư hỏng thân tàu được phân loại theo vị trí đối với tàu này 
Số hiệu 

khoang, két hoặc 
không gian chứa 
hàng hoặc khu 

vực 

Nguyên nhân 
có thể, nếu 

biết 

Mô tả hư 
hỏng 

Vị trí Sửa chữa Ngày sửa 
chữa 
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Các hư hỏng thân tàu ở các tàu cùng seri hoặc tàu tương tự (nếu có) trong 
trường hợp hư hỏng liên quan đến thiết kế 

Số hiệu 
khoang, két 
hoặc không 
gian chứa 

hàng hoặc khu 
vực 

Nguyên 
nhân có 
thể, nếu 

biết 

Mô tả hư hỏng Vị trí Sửa chữa Ngày 
sửa 

chữa 

Két dằn số 5 
(P/S)  

 Vết nứt ở cuối nẹp gia 
cường tôn thành sườn 
khoẻ, chỗ liên kết tôn 
mạn/ vách dọc 

Nẹp 
nằm 
ngang 

Dũi và hàn 
lại 

Năm 
2003 

Két dầu hàng 
số 3 (C) 

 Vết nứt ở nẹp đứng trên 
vách ngang, chỗ liên kết 
chân mã với xà ngang 

Nẹp 
đứng 

Thay mới 
kèm cải 
tiến chân 
mã để 
giảm ứng 
suất 

Năm 
2003 

      
      
      
      
      
      
      

 
13  Các khu vực đã bị phát hiện có hao mòn lớn từ các đợt kiểm tra trước 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các khu vực có hao 
mòn lớn đã được phát hiện từ các đợt kiểm tra trước. 

 
14  Các khu vực kết cấu tới hạn và các khu vực nghi ngờ 

Phần phía trước tôn boong trên, trong vùng kho thuỷ thủ trưởng được xác định là 
khu vực nghi ngờ vì bị han rỉ nặng. 

Không có 

Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các khu vực kết cấu 
tới hạn và các khu vực nghi ngờ, nếu có các thông tin đó. 

 
15  Các nhận xét và thông tin liên quan khác 
Phần này của chương trình kiểm tra phải đưa ra các nhận xét và các thông tin liên quan 
đến kiểm tra. 

Kiểm tra bên trong két mũi phải được thực hiện hàng năm vì trạng thái lớp phủ 
chống rỉ kém. 
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Các phụ lục đi kèm của chương trình kiểm tra 
 
Phụ lục 1 - Danh mục các bản vẽ 
Quy phạm quy định phải có các bản vẽ kết cấu chính khu vực các két hàng và các 
két dằn (các bản vẽ quy định kích cỡ các kết cấu), kể cả các thông tin liên quan 
đến việc sử dụng thép có độ bền cao. Phụ lục này của chương trình kiểm tra phải 
nêu ra và lập danh mục các bản vẽ kết cấu cơ bản như là một phần của chương 
trình kiểm tra. 
 

.2 Các yêu cầu kiểm tra, như đề cập trong mục 7.2 "Kiểm tra tiếp cận" phải được 
đính kèm chương trình kiểm tra này 

Phụ lục 2 - Bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm 
tra 
Bản giải đáp các câu hỏi phục vụ cho việc lập chương trình kiểm tra, do chủ tàu 
trình, phải đi kèm với chương trình kiểm tra. 
 
Phụ lục 3 - Các tài liệu khác 
Phần này của chương trình kiểm tra phải nêu ra và lập danh mục các tài liệu khác 
tạo thành một phần của chương trình kiểm tra. 
.1 Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung, như đề cập trong mục 7.1 "Kiểm tra 

trạng thái chung" phải được đính kèm chương trình kiểm tra này 

.3 Các yêu cầu thử két, như đề cập trong mục 8 "Quy định các két phải được 
thử" phải được đính kèm chương trình kiểm tra này 

.4 Các yêu cầu đo chiều dày, như đề cập trong mục 9 "Quy định các thành phần 
kết cấu phải được phải được đo chiều dày" phải được đính kèm chương trình 
kiểm tra này 

.5  Các giới hạn hao mòn cho phép, như đề cập trong mục 10 "Quy định chiều 
dày tối thiểu cho phép đối với các thành phần kết cấu thân tàu" phải được 
đính kèm chương trình kiểm tra này 

 
Chương trình do chủ tàu chuẩn bị, có sự phối hợp của đăng kiểm: 
 
Ngày:........ ....... ............. (tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của chủ tàu) 
 
Ngày:........ ....... ............. (tên và chữ ký của đăng kiểm viên đăng kiểm Việt Nam). 
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Các phụ lục đi kèm của chương trình kiểm tra 
 

Phụ lục 1 - Danh mục các bản vẽ 
 
1. Các thông tin và đặc trưng cơ bản của tàu 

 
2. Các bản vẽ kết cấu cơ bản vùng các két hàng và các két dằn, (bố trí, kích cỡ 

các thành phần kết cấu, kể cả các thông tin về việc sử dụng thép có độ bền 
cao) 

* Kết cấu vùng lái 

Sơ đồ bố trí 

8. Quy định các két và khu vực phải kiểm tra tiếp cận 

Xem đặc trưng và thông báo tình hình kiểm tra tàu đính kèm 

* Kết cấu mặt cắt ngang thân tàu và các vách ngang điển hình 
* Bản vẽ kết cấu chung (mặt cắt dọc) và các boong 
* Bản vẽ tôn vỏ 
* Các vách ngang 
* Kết cấu vùng mũi 

 
3. Sơ đồ bố trí các khoang két 

 
4. Danh mục các két và các thông tin về việc sử dụng chúng, quy mô lớp phủ 

chống rỉ các kết cấu và các hệ thống chống ăn mòn 
Xem mục 3 của chương trình kiểm tra 
 

5. Điều kiện thực hiện kiểm tra (VD: Các thông tin liên quan đến việc làm vệ 
sinh các két, khử khí có hại, thông gió, chiếu sáng ...) 
Xem mục 4 của chương trình kiểm tra 
 

6. Trang bị và phương pháp tiếp cận các kết cấu để kiểm tra 
Xem mục 5 của chương trình kiểm tra 
 

7. Thiết bị kiểm tra 
Xem mục 6 của chương trình kiểm tra 
 

Xem mục 7.2 của chương trình kiểm tra 
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9. Quy định các thành phần kết cấu và các mặt cắt ngang phải đo chiều dày 
Xem mục 9 của chương trình kiểm tra 

 
10. Quy định các két phải thử áp lực 

11. Chỉ định công ty đo chiều dày 

 

13. Các khu vực kết cấu tới hạn và các khu vực nghi ngờ 

Xem mục 8 của chương trình kiểm tra 
 

Xem mục 11 của chương trình kiểm tra 

12. Lịch sử các sự cố/hư hỏng liên quan đến  tàu đang được đề cập 
Xem mục 12 của chương trình kiểm tra 
 

Xem mục 14 của chương trình kiểm tra 
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Phụ lục 2 -  BẢN GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP CHƯƠNG 
TRÌNH KIỂM TRA 

Các thông tin dưới đây tạo điều kiện để chủ tàu, phối hợp với đăng kiểm, thiết lập 
chương trình kiểm tra phù hợp với các yêu cầu của quy phạm. Khi thực hiện bản giải 
đáp này, chủ tàu cần cung cấp các thông tin được cập nhật kịp thời. Bản giải đáp này, 
khi hoàn thành phải đưa ra tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan mà quy phạm yêu 
cầu. 
 
Tên tàu : TANKER 02 
Số IMO : 7654321 
Quốc tịch : VIỆT NAM 
Cảng đăng ký : HẢI PHÒNG 
Tổng dung tích : 25109 
Tổng trọng tải (Tấn hệ mét) : 45972 
Số phân biệt do RO quy định cho tàu : VR962020 
Ngày bàn giao tàu : 18 NOV. 2000 
Chủ tàu : ASIA SHIPPING COMPANY 

 
Các phương tiện phục vụ cho kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày kết cấu 
Trong bảng dưới đây, chủ tàu cần xác định rõ các phương tiện tiếp cận kết cấu để kiểm 
tra tiếp cận và đo chiều dày các kết cấu thân tàu. Kiểm tra tiếp cận (close-up survey) là 
dạng kiểm tra, khi chi tiết kết cấu trong tầm xem xét cận cảnh của người kiểm tra, nói 
cách khác là trong tầm tay với. 

Bảng SPQ1 

Khoan
g két 

số 
Thành phần 

kết cấu 
C(hàng)
/B(dằn) 

Giàn 
giáo 

di 
động 

Xuồng 
bè Thang 

Tiếp 
cận 
trực 
tiếp 

Phươn
g tiện 
khác 
(cần 

nói rõ) 
F.P.  Cuối mũi B X    X 
A.P.  Cuối lái B   X X  

K/C dưới boong C/B  X    
Tôn mạn C/B  X    
Đà ngang đáy C/B  X  X  
K/C dọc C/B  X    C

ác
 k

ét
 

hà
ng

 c
án

h 

K/C ngang C/B  X    
K/C dưới boong 

 
C  X    

Đà ngang đáy 
 

C 
  X  X  

Ké
t h

àn
g 

gi
ữa

 tâ
m

 

K/C ngang C  X    
Các ô đánh dấu X = Phương tiện tiếp cận có thể sử dụng 
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Lịch sử làm hàng có chứa H2S hoặc hàng có hâm nóng trong 3 năm cuối cùng 
với các ghi nhận về việc hàng có hâm nóng hay không và các tờ dữ liệu an toàn 
hàng hải (MSDS)* 
 
Chở dầu thô (không hâm nóng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tham khảo nghị quyết MSC 150(77) về các khuyến cáo đối với tờ khai dữ liệu an toàn 
các chất liệu dầu hàng và dầu đốt của phụ lục I MARPOL 
 
Lịch sử nhận nước dằn trong 3 năm cuối 
 
Nhận nước dằn ở vùng biển Việt Nam và xả nước dằn ở vùng vịnh Pecxic 
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Kiểm tra của chủ tàu 
Sử dụng các mẫu tương tự như bảng dưới đây (đưa ra làm ví dụ), chủ tàu phải cung 
cấp các chi tiết về kết quả kiểm tra của mình trong 3 năm cuối về tất cả các két hàng và 
két dằn và các khoang trống trong khu vực chứa hàng, kể cả các két hai đầu cuối tàu. 

Bảng SPQ2 

Khoang/Két số 
Bảo vệ 

chống rỉ 
(1) 

Phạm vi 
sơn phủ 

(2) 

Trạng thái 
sơn phủ  

(3) 

Hư hỏng 
kết cấu  

(4) 

Lịch sử 
khoang 

và két (5)
Két dầu hàng số 1 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 2 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 3 (C) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 4 (C) HC N  U, M G 
Két dầu hàng số 5 (C) G N  HC U, M 
      
Két dầu hàng số 1 (P) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 1 (S) HC G N  U, M 
Két dầu hàng số 3 (P) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 3 (S) HC U, M G N  
Két dầu hàng số 5 (P)  HC U, M G N 
Két dầu hàng số 5 (S) HC U, M G  N 
      
Két chứa nước rửa (P/S) HC C G N  
      
Két cuối mũi HC, N  A C P 
Két dằn số 2 (P) HC, A C G N DR 
Két dằn số 2 (S) HC, A C G N DR 
Két dằn số 4 (P) HC, A C G N  
Két dằn số 4 (S) HC, A C F N  
Két dằn phía sau (P) HC, A C G N  
Két dằn phía sau (S) HC, A C G N  
Két cuối lái HC, A C G N  
      
      
      

1) HC=lớp phủ cứng;  SC=lớp phủ mềm; A=kẽm chống rỉ; NP=không có bảo vệ 
2) U=phần trên; M=phần giữa; 

L=phần dưới; C=toàn bộ 
3) G=tốt (good); F=trung bình (fair); P=kém (poor); 
RC=sơn lại (trong vòng 3 năm cuối) 

Y=có khiếm khuyết được ghi nhận, cần đính kèm 
bản thẩm định này các mô tả khiếm khuyết 
5) DR=Hư hỏng & sửa chữa; L=Rò rỉ; 
CV= Hoán cải (cần đính kèm bản thẩm định này các mô tả hoán cải) 

Tên của đại diện chủ tàu: 
................................................................
 
Chữ ký:....................................................
 
Ngày:.............................................................

4) N=Không có khiếm khuyết được ghi nhận;  
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Biên bản kiểm tra của chính quyền cảng 
Danh mục biên bản kiểm tra của chính quyền cảng đề cập các kiết cấu có liên quan 
đến các khiếm khuyết, các thông tin liên quan đến việc khắc phục các khiếm khuyết: 
 

Không có 
 
 
 
 

 
Hệ thống quản lí an toàn 
Danh mục các NC liên quan đến duy trì trạng thái thân tàu, kể cả các hành vi khắc 
phục liên quan 
 

Không có 
 
 
 
 

 
Tên và địa chỉ của công ty đo chiều dày có chứng chỉ phê duyệt: 
 
TM COMPANY 
 
 

 
Các thông tin khác: 

Không có 
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Phụ lục 3.1 - Các yêu cầu kiểm tra trạng thái chung 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ nhất 

1. Tất cả các két hàng 
2. Tất cả các két và không gian kề cận với các két hàng (các két dằn (xem ghi chú 

1), buồng bơm, các hầm đặt ống, các khoang cách ly và các khoang trống) 
3. Các két nước (các két nước ngọt hoặc nước biển) trừ các két nêu trong mục 2 nói 

trên 
4. Các két nhiên liệu không phải là két đáy đôi (xem ghi chú 2) 
5. Các khoang cách ly 
6. Buồng máy và các không gian khác 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ hai 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ nhất 
2. Các két nhiên liệu là két đáy đôi (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ ba 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt KT định kỳ lần thứ 2 (xem ghi chú 4)
2. Các két dầu bôi trơn (Xem ghi chú 5) 

 
Kiểm tra trạng thái chung trong đợt kiểm tra định kỳ thứ tư trở đi 

1. Tất cả các khoang két phải kiểm tra trong đợt KT định kỳ lần thứ 3 (xem ghi chú 6)

Ghi chú 
1. Đối với các két dằn có lớp phủ chống rỉ kém, không được phục hồi hoặc không có 

lớp phủ đó, phải kiểm tra bên trong hàng năm. 
2. Kiểm tra bên trong két sâu chứa nhiên liệu, trừ các két ở 2 đầu cuối tàu có thể 

miễn nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài nhận thấy trạng thái của két là tốt. 
3. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két, trừ các két ở 2 đầu cuối 

tàu, nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và kiểm tra bên trong 
1 két ở phía mũi, 1 két ở phía lái, kể cả 1 hoặc nhiều hơn số két nằm trong khu 
vực chứa hàng, nếu có, nhận thấy trạng thái của két là tốt. 

4. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két nhiên liệu, trừ các két ở 2 
đầu cuối tàu, nếu đăng kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và kiểm tra 
bên trong 1 két đáy đôi ở phía mũi, 1 két đáy đôi ở giữa tàu, 1 két đáy đôi ở phía 
lái và ½  số két sâu, kể cả 2 hoặc nhiều hơn số két nằm trong khu vực chứa hàng 
và 1 hoặc nhiều hơn số két nằm trong buồng máy, nếu có, nhận thấy trạng thái 
của két là tốt. 

5. Có thể không cần phải kiểm tra bên trong tất cả các két dầu bôi trơn, nếu đăng 
kiểm viên kiểm tra bên ngoài tất cả các két đó và nhận thấy trạng thái của két là 
tốt. 

6. Đối với các tàu trên 15 tuổi không cho phép miễn giảm kiểm tra bên trong các két 
nhiên liệu và dầu bôi trơn như trên. 
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Phụ lục 3.2 - Các yêu cầu kiểm tra tiếp cận 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ nhất 

1. 1 khung ngang khỏe trong 1 két dằn mạn kép (xem ghi chú 1). 
2. 1 xà ngang boong khỏe trong 1két hàng hoặc trên boong (xem ghi chú 2) 
3. 1 vách ngang trong 1 két dằn mạn kép (xem ghi chú 3) 
4. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két cánh chứa hàng (xem ghi chú 3) 
5. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két hàng giữa tâm (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ hai 

1. Tất cả các khung ngang khỏe trong 1 két dằn mạn kép (xem ghi chú 1). 
2. Vùng khuỷu và phần trên đó của 1 khung sườn khoẻ trong mỗi két dằn còn lại 

(xem ghi chú 4) 
3. 1 xà ngang boong khỏe trong 2 két hàng (xem ghi chú 2) 
4. 1 vách ngang trong tất cả các két dằn mạn kép (xem ghi chú 3) 
5. Phần chân của 1 vách ngang trong 1 két cánh chứa hàng (xem ghi chú 3 & 5) 
6. Phần chân của 1 vách ngang trong 2 két hàng giữa tâm (xem ghi chú 3) 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ ba 

1. Tất cả các khung ngang khỏe trong tất cả các két dằn (xem ghi chú 1). 
2. Tất cả các khung ngang khỏe trong 1 két hàng (xem ghi chú 1) 
3. 1 khung sườn khoẻ trong mỗi két hàng còn lại (xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các vách ngang trong tất cả các két hàng và két dằn (xem ghi chú 3) 
5. Các cơ cấu khác theo quyết định của đăng kiểm viên 

 
Kiểm tra tiếp cận trong đợt kiểm tra định kỳ thứ tư trở đi 

1. Như định kỳ lần thứ 3  
2. Các cơ cấu khác theo quyết định của đăng kiểm viên 

Ghi chú trong bảng trên như sau: 
1. Bao gồm cả xà giằng khung sườn và các kết cấu kề cận như tôn vỏ, vách dọc, các xà/nẹp 

dọc, mã ...)  
2. Xà ngang trong két hoặc trên boong kể cả các kết cấu boong kề cận như tôn boong, các 

xà/nẹp dọc, mã ...). 
3. Vách ngang, kể cả các xà khoẻ và nẹp vách và các thành phần kết cấu kề cận như vách 

dọc, tôn đáy đôi, các đà dọc đáy, các xà/nẹp dọc, mã ... 
4. Vùng khuỷu và phần trên khuỷu (khoảng 5 m), kể cả các thành phần kết cấu kề cận. Khuỷu 

là phần chân sườn khoẻ, chỗ liên kết tôn sàn két hông với mạn trong của tàu và tôn đáy đôi 
lên đến độ cao khoảng 2 m, tính từ đáy đôi. 

5. Nếu không có két hàng giữa tâm (trường có vách dọc giữa tâm), phải kiểm tra các vách 
ngang trong két cánh (wing tank). 
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Phụ lục 3.3 - Các quy định thử két 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 1 

1. Tất cả các biên ngăn cách két hàng với két dằn, khoang trống, hầm đặt ống, các 
két nhiên liệu, buồng bơm hoặc khoang cách ly 

2. Két đại diện cho két nước ngọt, két nhiên liệu, dầu bôi trơn trong khu vực chứa 
hàng 

3. Tất cả các két nước (xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
5. Tất cả các két dầu bôi trơn (xem ghi chú 3) 

 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 2 

1. Tất cả các vách các két hàng 
2. Két đại diện cho két nước ngọt, két nhiên liệu, dầu bôi trơn trong khu vực chứa 

hàng 
3. Tất cả các két nước (xem ghi chú 1) 
4. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
5. Tất cả các két dầu bôi trơn (xem ghi chú 3) 

 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 3 

1. Tất cả các vách các két hàng 
2. Tất cả các két nước 
3. Tất cả các két nhiên liệu (xem ghi chú 2) 
4. Tất cả các két dầu nhờn (xem ghi chú 3) 

 
Các quy định thử két trong đợt kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi 

1. Tất cả các vách các két hàng 
2. Tất cả các két nước, tất cả các két nhiện liệu và các két dầu bôi trơn 

Ghi chú: 
1. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két nước ngọt đại diện, sau 

khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là 
tốt. 

2. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két nhiên liệu đại diện, sau 
khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két là 
tốt. 

3. Tuy nhiên, có thể xem xét đặc biệt để giới hạn thử các két dầu bôi trơn đại diện, 
sau khi kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong nhận thấy trạng thái của các két 
là tốt. 
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Phụ lục 3.4 - Các yêu cầu đo chiều dày 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 1 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Một dải tôn boong nằm trong 1 mặt cắt ngang tàu (trên toàn bộ chiều rộng) nằm 

trên két dằn, nếu có, hoặc trên két hàng có dùng để chứa nước dằn, trong khu vực 
chứa hàng. 

3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 
ghi nhận mẫu ăn mòn). 

4. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 
tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 

 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 2 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

.1     Mỗi tấm tôn boong 

.2    Một mặt cắt ngang thân tàu. 
3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 

ghi nhận mẫu ăn mòn). 
4. Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng 
5. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 

tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 

 
Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 3 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

.1     Mỗi tấm tôn boong 

.2    Hai mặt cắt ngang thân tàu. 
3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung và 

ghi nhận mẫu ăn mòn). 
4. Các dải tôn mạn tuỳ chọn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng 
5. Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trong khu vực chứa hàng 
6. Các kết cấu bên trong két mũi và két lái  
7. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi và 

tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, khi 
đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 
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Các yêu cầu đo chiều dày trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 4 trở đi 

1. Các khu vực nghi ngờ 
2. Các thành phần kết cấu trong khu vực chứa hàng: 

.1     Mỗi tấm tôn boong 

.2    Ba mặt cắt ngang thân tàu 

.3    Mỗi tấm tôn đáy 
3. Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung 

và ghi nhận mẫu ăn mòn). 
4. Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trên suốt chiều dài tàu. 
5. Các kết cấu bên trong két mũi và két lái 
6. Các tấm tôn boong chính hở tuỳ chọn ngoài khu vực chứa hàng 
7. Các tấm tôn boong thượng tầng hở đại diện (Thượng tầng lái, thượng tầng giữa, 

thượng tầng mũi) 
8. Tất cả tôn sống nằm. Tất cả tôn đáy tàu, khu vực các khoang cách ly, khoang máy 

và đầu cuối các két ngoài khu vực chứa hàng 
9. Tôn các hộp van thông biển. Tôn vỏ quanh các van xả mạn khi đăng kiểm viên 

thấy cần. 
10. Các hệ thống đường ống dầu hàng, nhiên liệu, nước dằn, khí trơ, ống thông hơi 

và tất cả các hệ thống ống khác trong khu vực buồng bơm và trên boong thời tiết, 
khi đăng kiểm viên, qua kiểm tra trạng thái chung, thấy cần. 

Ghi chú: 
1. Đăng kiểm viên có thể yêu cầu mở rộng đo chiều dày khi xét thấy cần 
2. Khi phát hiện thấy hao mòn lớn, cần mở rộng đo chiều dày một cách tương ứng. 
3. Lựa chọn mặt cắt ngang để đo chiều dày cần tính đến các yêu cầu (a), (b), (c) dưới 

đây: 
(a) Phải chọn một mặt cắt ngang ở trong vùng 0,4L giữa tàu, các mặt cắt ngang 

khác phải chọn trong khu vực 0,4L và 0,5L giữa tàu. 
(b) Các mặt cắt ngang phải chọn sao cho việc đo chiều dày có thể thực hiện đối 

với càng nhiều két khác nhau, về điều kiện ăn mòn két, càng tốt. Các két nước 
dằn có các vách biên chung với các két hàng được hâm nóng bằng sợi đốt và 
các két hàng có sử dụng để chứa nước biển phải được ưu tiên chọn, nếu có. 

(c) Các mặt cắt ngang phải được chọn ở những nơi có khả năng hao mòn lớn 
nhất hoặc theo kết quả đo chiều dày tôn boong là có hao mòn lớn và cần tránh 
những vùng đã có sửa chữa thay mới hoặc gia cường. 
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Phụ lục 3.5 - Giới hạn hao mòn cho phép 

(b) Giới hạn hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cấu dọc quy định 
trong bảng dưới đây có tính đến yêu cầu đảm bảo độ bền chung thân tàu 
chưa suy giảm xuống dưới mức cho phép. 

(d) Không lệ thuộc vào quy định trong bảng dưới đây, giới hạn hao mòn cho 
phép đối với những vùng bị hao mòn cục bộ như mòn ứng suất và mòn rổ, 
do đăng kiểm viên hiện trường quy định. Trong mọi trường hợp mức độ hao 
mòn cục bộ cho phép không được vượt quá 40% chiều dày ban đầu. 

1. Các thành phần kết cấu chính 
(a) Giới hạn hao mòn cho phép và các nẹp gia cường quy định trong bảng dưới 

đây. 

(c) Giới hạn hao mòn cho phép ở đây áp dụng cho mòn đều của các thành phần 
kết cấu. 

Cơ cấu Mức độ hao mòn cho phép 
20% chiều dày ban đầu + 1 
mm  

* Tôn vỏ 
* Tồn boong tính toán  
* Xà dọc của tôn boong tính toán và tôn mép mạn 

của boong tính toán 
* Vách kín nước trong két sâu 
* Tôn đáy trong 

25% chiều dày ban đầu * Đà ngang và sống dọc đáy đôi 
* Các thành phần kết cấu khoẻ (két cấu sơ cấp) 

(tấm thành và tấm mép tự do) 
* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn 

khoang  
* Tôn vách kín nước 
* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn ( trừ 

các sườn khoang), xà dọc, nẹp và mã  
* Tôn boong dưới boong tính toán 
* Nắp và xà miệng hầm hàng 

30% chiều dày ban đầu   

2. Hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cầu bằng thép có độ bền cao 

Hao mòn cho phép đối với các xà dọc đáy bằng thép có độ bền cao của tàu dầu vỏ 
đơn là 25% chiều dày ban đầu. Hao mòn cho phép đối với kết cấu khác bằng thép 
có độ bền cao được lấy theo (a) và (b) nói trên. 

3. Các biện pháp chống ăn mòn 

Nếu theo kết quả đo chiều dày, thấy hao mòn đáng kể, ĐKV cần phải kiểm tra kỹ 
lưỡng kiểu và mức độ hao mòn và thực hiện các biện pháp (a) đến (b) dưới đây. 
Nếu phát hiện thấy hao mòn lớn cần đo chiều dày bổ sung. Hao mòn lớn là mức độ 
hao mòn trên 75% giới hạn cho phép nhưng chưa vượt quá giới hạn đó. 
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(a) Hao mòn vượt quá giới hạn cho phép 
ĐKV phải yêu cầu sửa chữa thay mới các tấm hao mòn vượt quá giới hạn cho 
phép. Tuy nhiên cần phải xem xét đặc biệt đối với trường hợp các cơ cấu ban 
đầu được chế tạo có kích thước (chiều dày) lớn hơn nhiều so với yêu cầu Qui 
phạm (trong trường hợp này cần có các nhận xét cụ thể vào mẫu biên bản 
kiểm tra GR-phần thân tàu, nếu cần thiết phải gửi kèm cả bản tính nghiệm kết 
cấu về ĐKTW). 

(b) Hao mòn lớn (Substantion corrosion) 
Cần phải đưa ra các hướng dẫn cần thiết cho việc kiểm tra tiếp theo đối với 
các thành phần kết cấu bị hao mòn chưa vượt qua giới hạn cho phép, nhưng 
cần thiết phải tiếp tục theo dõi. Khu vực có hao mòn lớn được quy định là khu 
vực nghi ngờ và việc đo chiều dày cũng như các dạng kiểm tra cần thiết các 
khu vực đó phải được thực hiện tại đợt kiểm tra trung gian tiếp theo. 
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Phụ lục 4 

Phần 1  Tàu chở dầu và tàu chở xô hoá chất nguy hiểm 

Phần 6  Tàu hàng khác* 

Phụ lục 4-6   Hướng dẫn về đánh giá lớp phủ chống rỉ kết cấu trong két dằn tàu dầu 

Lưư ý:  *: Tàu hàng khác nêu trong phần 6 nói trên bao gồm các tàu dưới đây: 
Tàu chở khí (Gas) 
Tàu chở container 
Tàu chuyên dùng chở các sản phẩm rừng (trừ tàu chở gỗ) 

Tàu chuyên dùng để chở xi măng 

KIỂM TRA TIẾP CẬN VÀ ĐO CHIỀU DÀY KẾT CẤU THÂN TÀU 

Phần này đề cập đến các yêu cầu và các chỉ tiêu về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày 
các kết cấu đối với mỗi kiểu tàu khác nhau. 
 
Phụ lục 4-1  Kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ 

Phần 2  Tàu chở dầu mạn kép 
Phần 3  Tàu chở hàng rời (trừ tàu mạn kép) 
Phần 4  Tàu chở hàng rời mạn kép 
Phần 5  Tàu chở hàng khô tổng hợp 

Phụ lục 4-2   Khu vực nghi ngờ 
Phụ lục 4-3   Đo chiều dày bổ sung  
Phụ lục 4-4   Kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày tại mỗi đợt kiểm tra trung gian và kiểm 

tra hàng năm  
Phụ lục 4-5   Giới hạn hao mòn cho phép và đánh giá kết cấu thân tàu và thiết bị 

 

Tàu chở hàng RO-RO 
Tàu chở các loại xe 
Tàu chở hàng lạnh 
Tàu chuyên dùng để chở gỗ vụn 

Tàu cung ứng (kể cả tàu kéo, sà lan ...) 
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Phụ lục 4-1 

KIỂM TRA TIẾP CẬN VÀ ĐO CHIỀU DÀY KẾT CẤU THÂN TÀU TẠI MỖI ĐỢT KIỂM 
TRA ĐỊNH KỲ  

Đo chiều dày các kết cấu thân tàu cần thoả mãn các yêu cầu sau: 
 Kiểu và độ chính xác của thiết bị đo phải được đăng kiểm chấp nhận. 

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo phụ 
lục 4-3. 

 Đo chiều dày phải được thực hiện trong vòng 12 tháng trước khi kết thúc đợt kiểm 
tra định kỳ, bởi đăng kiểm hoặc công ty đo chiều dày được đăng kiểm công nhận. 
Đăng kiểm viên có thể yêu cầu đo lại ở những điểm thấy nghi ngờ. 
 Các kết quả đo phải được đưa vào biên bản đo chiều dày theo mẫu quy định, có ký 

xác nhận của đăng kiểm viên. 
 Đo chiều dày các kết cấu dọc (phục vụ cho việc đánh giá độ bền chung của thân 

tàu) phải thực hiện ở tiết diện ngang thân tàu ở khu vực giữa tàu, nơi có các kết 
cấu dọc ít nhất (ví dụ nơi có lỗ khoét miệng hầm) và khả năng hao mòn lớn nhất. 
 Khi đo chiều dày các sườn, các mã, các điểm đo cần chọn trong khoảng 30 mm 

tính từ đường hàn giữa các kết cấu này với tôn (vỏ hoặc sàn).  
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Phần 1 - Tàu chở dầu và tàu chở xô hoá chất nguy hiểm mạn đơn 
Phần này giới thiệu các nội dung chính về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày yêu cầu 
trong phần 1B của qui phạm tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ tàu chở dầu và tàu chở xô hoá 
chất nguy hiểm. 
 
Kiểm tra định kỳ lần 1 (tuổi tàu ≤ 5 năm): 
1.   Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
1 két cánh (wing tank) chứa nước dằn 
(nếu không có két dằn, 1 két cánh chứa 
hàng có sử dụng để chứa nước dằn). 

1 khung ngang khỏe*1  

1 két hàng 1 xà ngang boong khỏe*2

1 két dằn 
1 két cánh chứa hàng (wing tank) 
1 két hàng giữa tâm 

Phần chân của 1 vách ngang*3  

*1: Bao gồm cả xà giằng khung sườn và các kết cấu kề cận như tôn vỏ, vách dọc, các xà/nẹp dọc, 
mã ...)  

2.   Đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 

*2: Xà ngang trong két hoặc trên boong kể cả các kết cấu boong kề cận như tôn boong, các xà/nẹp 
dọc, mã ...). 

*3: Vách ngang, kể cả các xà khoẻ và nẹp vách và các thành phần kết cấu kề cận như vách dọc, 
tôn đáy đôi, các đà dọc đáy, các xà/nẹp dọc, mã ... 

*4: Toàn bộ két, kể cả các vách biên của két và các kết cấu bên trong và kết cấu bên ngoài trên 
boong trong khu vực két. 

*5: Xà và đà ngang boong và đáy tàu kể cả các thành phần kết cấu kề cận như tôn boong, tôn đáy, 
các xà, đà dọc ... 

 Khu vực nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận nói trên (đo để đánh giá trạng 

thái chung và ghi nhận mẫu ăn mòn). 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Một dải tôn boong nằm trong 1 mặt cắt ngang tàu (trên toàn bộ chiều rộng) 
nằm trên két dằn, nếu có, hoặc trên két hàng có dùng để chứa nước dằn, 
trong khu vực chứa hàng. 

 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
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Kiểm tra định kỳ lần 2 (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm) 
1.   Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
1 két cánh (wing tank) chứa nước dằn (nếu không có 
két dằn, 1 két cánh chứa hàng có sử dụng để chứa 
nước dằn).                                            {Tàu chở dầu}

Tất cả các khung ngang 
khỏe*1  
Cả 2 vách ngang*3

{Tàu chở hoá chất} Toàn bộ tôn và các kết cấu*4

Các két dằn còn lại, mỗi két kiểm tra các thành phần 
kết cấu nêu trong cột bên 

1 xà ngang boong khỏe*2 

Phần chân của 1 vách ngang*3

1 két cánh (wing tank) chứa hàng  1 xà ngang boong khỏe*2 

Phần chân của 1 vách ngang*3

2  két hàng giữa tâm, mỗi két kiểm tra các thành 
phần kết cấu nêu trong cột bên 

1 xà ngang boong khỏe*2 

Phần chân của 1 vách ngang*3

Các ghi chú từ *1 đến *4: trình bày ở định kỳ 1 

2.   Đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái 

chung và ghi nhận mẫu ăn mòn). 
 Đo một cách có hệ thống:  

- Toàn bộ tôn boong trong khu vực chứa hàng.  
- Tất cả các kết cấu dọc trong 1 tiết diện ngang thân tàu trong khu vực 

chứa hàng. 
- Các dải tôn mạn tùy chọn trong vùng mớn nước thay đổi, ngoài khu vực 

0.5L giữa tàu (ít nhất mỗi mạn 1 dải). 

 
Mặt chiếu bên 
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Mặt chiếu boong & đáy 

 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
 
K  3 (10 năm < tuổi tàu 
1

Các khoang và két 

iểm tra định kỳ lần ≤ 15 năm) 
.   Kiểm tra tiếp cận 

Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các két dằn             {Tàu chở dầu} T  các khung ngang khỏe*1  

Tất cả các vách ngang*3

ất cả

{Tàu chở hoá chất} Toàn bộ tôn và các kết cấu*4

1 két cánh chứa hàng        {Tàu chở dầu} 1 khung ngang khỏe*1  
{Tàu chở hoá chất} Toàn bộ tôn và các kết cấu*4

Cá ại   {Tàu 
chở dầu}

Tối thiểu 30% trong tổng số khung ngang 
khỏe*1  

c két cánh chứa hàng còn l

Các két hàng còn lại  {Tàu chở hoá chất} Mỗi két: 1 khung ngang khỏe*1  
Tất cả các két hàng Tất cả các vách ngang*3

Các két hàng giữa tâm      {Tàu chở dầu} Tối thiểu 30% tổng số xà ngang boong*5  
 Tối thiểu 30% trong tổng số đà ngang

*5đáy   
Ngoài ra iểm tra tiếp cận khi đăng kiểm viên xét thấy cần  có thể bổ sung k

Các ghi chú từ *1 đến *5: trình bày ở định kỳ 1 

2.   Đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung 

và ghi nhận mẫu ăn mòn). 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Toàn bộ tôn boong trong khu vực chứa hàng.  
- Tất cả các kết cấu dọc trong 2 tiết diện ngang thân tàu trong khu vực chứa 

hàng. (1) 
- Tất cả các dải tôn mạn ổi trong khu vực chứa hàng. 

ước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng (tối thiểu 
 vùng mớn nước thay đ

- Các dải tôn mạn vùng mớn n
mỗi mạn 1 dải). 
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Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 

 Xe m đo ở cuối phần này. 
 
Kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi (tuổi tàu > 15 năm):  
1.  Kiể

 Nh . 
2.  Đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 

 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung 

và ghi nhận mẫu ăn mòn). 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Toàn bộ tôn boong khu vực chứa hàng.  
- Tất cả các kết cấu dọc trong 3 tiết diện ngang thân tàu khu vực chứa hàng. 
- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi khu vực chứa hàng. 
- Toàn bộ tôn đáy khu vực c
- Các tấm tôn tuỳ chọn của boong chính hở ngoài khu vực chứa hàng và 

boong thượng tầng hở. 
mớn nước thay đổi khu vực chứa hàng 

(ít nhất mỗi mạn 2 dải). 
.  

c

Các kết cấu bên trong két mũi.  
m tiêu chuẩn xác định điể

m tra tiếp cận 
ư định kỳ lần 3

hứa hàng.  

- Các dải tôn mạn tùy chọn trong vùng 

- Tất cả tôn sống nằm trên suốt chiều dài tàu
- Tôn đáy ở các khu vực các khoang cách li và khoang máy và các vách cuối 

ủa các két.  
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Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Các kết cấu bên trong két mũi và két lái. 
 Tôn các hộp van thông biển, tôn vỏ quanh các lỗ xả mạn. 
 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

Ghi chú: (1):  Lựa chọn mặt cắt ngang để đo chiều dày cần tính đến các yêu cầu (a), 
(b), (c) dưới đây: 

(a) Phải chọn một mặt cắt ngang ở trong vùng 0,4L giữa tàu, các mặt cắt ngang 
khác phải chọn trong khu vực 0,4L và 0,5L giữa tàu. 

(b) Các mặt cắt ngang phải chọn sao cho việc đo chiều dày có thể thực hiện đối 
với càng nhiều két khác nhau, về điều kiện ăn mòn két, càng tốt. Các két nước 
dằn có các vách biên chung với các két hàng được hâm nóng bằng sợi đốt và 
các két hàng có sử dụng để chứa nước biển phải được ưu tiên chọn, nếu có. 

(c) Các mặt cắt ngang phải được chọn ở những nơi có khả năng hao mòn lớn nhất 
hoặc theo kết quả đo chiều dày tôn boong là có hao mòn lớn và cần tránh 
những vùng đã có sửa chữa thay mới hoặc gia cường. 

 
Tiêu chuẩn xác định các điểm đo 
1.  Đo các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
 Tiêu chuẩn đối với các điểm đo của các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận, 

như khung ngang khoẻ... được trình bày ở hình dưới đây. Số lượng các điểm đo 
cần được điều chỉnh thích hợp có tính đến tuổi tàu và kiểu của hệ thống kết cấu. 
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Đo khung 
ngang khoẻ:  
x = điểm đo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Đo các mặt cắt ngang và các thành phần kết cấu khác 

(1) Đo mặt cắt ngang 
Tôn: Tôn boong, tôn đáy: ít nhất một số đo cho mỗi dải tôn nằm giữa các nẹp 
dọc. Các dải tôn khác: ít nhất một số đo cho mỗi khổ tôn (khi chiều rộng lớn 
hơn 3 m chiều rộng thêm một số đo) 
Mỗi xà/đà dọc: 2 điểm đo (1 ở tấm thành, 1 ở tấm mặt). 

 

Các điểm đo
các kết cấu
dọc trong mặt
cắt ngang
thân tàu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Đo tôn vỏ, tôn boong ... 

Cần đo hai điểm trên mỗi tấm tôn mạn, tôn đáy, tôn boong cao nhất ... khi phải 
đo chiều dày tất cả các tấm hoặc dọc theo chiều dài của tấm. 
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Phần 2 - Tàu chở dầu mạn kép 
Phần này giới thiệu các nội dung chính về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày yêu cầu 
trong phần 1B của qui phạm tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ tàu chở dầu và tàu chở xô hoá 
chất nguy hiểm mạn kép. 
 
Kiểm tra định kỳ lần 1 (tuổi tàu ≤ 5 năm): 
1.  Kiểm tra tiếp cận các kết cấu sau: 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
1 két dằn trong khoang mạn kép*7  1 khung ngang khỏe*1  

1 vách ngang*3   
1 két hàng 1 xà ngang boong khỏe*2

1 két cánh chứa hàng (wing tank)*8  
1 két hàng giữa tâm 

1 vách ngang*4   

*1: Bao gồm cả xà giằng khung sườn và các kết cấu kề cận như tôn vỏ, vách dọc, các xà/nẹp dọc, 
mã ...)  

*2: Xà ngang trong két hoặc trên boong kể cả các kết cấu boong kề cận như tôn boong, các xà/nẹp 
dọc, mã ... 

*3: Vách ngang, kể cả các xà khoẻ và nẹp vách và các thành phần kết cấu kề cận như vách dọc, 
tôn đáy đôi, các đà dọc đáy, các xà/nẹp dọc, mã ... 

*4: Phần chân vách ngang trong khoang hàng, kể cả các xà khoẻ và nẹp vách và các thành phần 
kết cấu kề cận (như các vách dọc), và các kết cấu trong bệ chân vách, nếu có 

*5: Xà và đà ngang boong và đáy tàu kể cả các thành phần kết cấu kề cận như tôn boong, tôn đáy, 
các xà, đà dọc ... 

*6: Vùng khuỷu và phần trên khuỷu (khoảng 5 m), kể cả các thành phần kết cấu kề cận. Khuỷu là 
phần chân sườn khoẻ, chỗ liên kết tôn sàn két hông với mạn trong của tàu và tôn đáy đôi lên 
đến độ cao khoảng 2 m, tính từ đáy đôi. 

*7: Khoang vỏ kép bao gồm các khoang đáy đôi, mạn kép và boong kép, nếu có, kể cả khi chúng 
là các khoang riêng biệt). 

*8: Nếu không có két hàng giữa tâm (trường có vách dọc giữa tâm), phải kiểm tra các vách ngang 
trong két cánh (wing tank). 

2.  Đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 
 Khu vực nghi ngờ (Tham khảo phụ lục 4-2). 

Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận nói trên (đo để đánh giá trạng thái 
chung và ghi nhận mẫu ăn mòn). 

 
Mặt chiếu boong & đáy 
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 Đo một cách có hệ thống: 
- Đo chiều dày tôn boong trong 1 mặt cắt ngang tàu, trong khu vực chứa hàng 

(trên toàn bộ chiều rộng) nằm trên két dằn. 
 Tiêu chuẩn xác định điểm đo quy định ở cuối phần này. 

 
Kiểm tra định kỳ lần 2 (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm) 
1.  Kiểm tra tiếp cận các kết cấu dưới đây: 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
1 két dằn trong khoang mạn kép*7  Tất cả các khung ngang khỏe*1  
Tất cả các két dằn còn lại*7  Vùng khuỷu và phần trên đó của 1 khung 

ngang khỏe*6  
Tất cả các két dằn trong khoang mạn 
kép*7  

Mỗi két 1 vách ngang*3   

2 két hàng Mỗi két 1 xà ngang boong khỏe*2

2 két cánh chứa hàng (wing tank)*8  
1 két hàng giữa tâm 

Mỗi két 1 vách ngang*4   

Các ghi chú từ *1 đến *8 xem ở định kỳ 1 

2.  Đo chiều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận. 
 Đo một cách có hệ thống:  

- Mỗi tấm tôn boong trong khu vực chứa hàng.  

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 
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- Tất cả các kết cấu dọc trong 1 tiết diện ngang thân tàu trong khu vực chứa 
hà

- Các dải tôn mạn tùy chọn trong i khu vực 
chứa hàng (ít nhất mỗi mạn 1 dải).

 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
 
K 3 (10 năm < tuổi tàu ≤
1

ng. 
vùng mớn nước thay đổi, ngoà
 

iểm tra định kỳ lần  15 năm) 
.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
ất cả các khung ngang khỏe*1  

*3   
Tất cả các két dằn T

Tất cả các vách ngang
1 két hàng Tất cả các khung ngang khỏe*1  
Các két hàng còn l ỏe*1  ại Mỗi két 1 khung ngang kh
Tất cả Tất cả các vách ngang*3    các két hàng  
Ngoài ra có thể bổ sung kiểm tra tiếp cận khi đăng kiểm viên xét thấy cần 

Các ghi chú *

2.  Đo chi
 

 Cá cấu được kiểm tra tiếp cận. 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Mỗi tấm tôn boong trong khu   
- Tất cả các kết cấu dọc trong 2 tiết diện ngang thân tàu trong khu vực chứa 

hàng (1). 
- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trong khu vực chứa hàng. 
- Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi ngoài khu vực chứa hàng (tối thiểu 

mỗi mạn 1 dải). 

 từ *1 đến 8 xem ở định kỳ 1 

ều dày các thành phần kết cấu thân tàu sau: 
Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 

c thành phần kết 

vực chứa hàng.

 
Mặt chiếu bên 
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Mặt chiếu boong & đáy 

 

 Tiê
 
Kiểm tra 
1.  Kiểm t

 Như định kỳ lần 3. 
2.  Đo chiều dày các thành phần kết cấu

 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận. 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Mỗi tấm tôn boong trong khu vực chứa hàng.  
- Mỗi tấm tôn đáy trong khu vực chứa hàng.  
- Tất cả các kết cấu dọc thân tàu trong khu vực chứa 

(1)

ở phần cuối các két. 

ở

Các kết cấu bên trong két mũi.  
u chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

định kỳ lần 4 trở đi (tuổi tàu > 15 năm):  
ra tiếp cận 

 thân tàu sau: 

 trong 3 tiết diện ngang 
hàng . 

- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi. 
- Ngoài khu vực chứa hàng: 
- Tôn đáy buồng máy, các khoang cách li và 
- Các tấm tôn boong chính hở ngoài khu vực chứa hàng và boong thượng tầng 

h  tùy chọn. 
- Tất cả tôn sống nằm trên suốt chiều dài tàu.  
- Tôn đáy ở các khu vực các khoang cách li và khoang máy và các vách cuối 

của các két.  

 
Mặt chiếu bên 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007  124



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Các kết cấu bên trong két mũi và két lái. 
 Tôn các hộp van thông biển, tôn vỏ quanh các lỗ xả mạn. 
 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

hi chú: (1):  Lựa chọn mặt cắt ngang để đo chiều dày cần tính đến các yêu cầu (a), (b), (c) dưới đây: 

(a) Phải chọn một mặt cắt ngang ở trong vùng 0,4L giữa tàu, các mặt cắt ngang khác phải chọn 
trong khu vực 0,4L và 0,5L giữa tàu. 

(b) Các mặt cắt ngang phải chọn sao cho việc đo chiều dày có thể thực hiện đối với càng nhiều 
két khác nhau, về điều kiện ăn mòn két, càng tốt. Các két nước dằn có các vách biên chung 
với các két hàng được hâm nóng bằng sợi đốt và các két hàng có sử dụng để chứa nước biển 
phải được ưu tiên chọn, nếu có. 

(c) Các mặt cắt ngang phải được chọn ở những nơi có khả năng hao mòn lớn nhất hoặc theo kết 
quả đo chiều dày tôn boong là có hao mòn lớn và cần tránh những vùng đã có sửa chữa thay 
mới hoặc gia cường. 

 
 
Tiêu chuẩn xác định các điểm đo 
1.  Đo các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
 Tiêu chuẩn đối với các điểm đo của các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận, 

như khung ngang khoẻ... được trình bày ở hình dưới đây. Số lượng các điểm đo 
cần được điều chỉnh thích hợp có tính đến tuổi tàu và kiểu của hệ thống kết cấu. 
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2.  Đo các mặt cắt ngang và các thành phần kết cấu khác 
(1) Đo mặt cắt ngang 

Tôn: Tôn boong, tôn đáy: ít nhất một số đo cho mỗi dải tôn nằm giữa các nẹp 
dọc. các dải tôn khác: ít nhất một số đo cho mỗi khổ tôn (khi chiều rộng lớn hơn 
3 m chiều rộng thêm một số đo) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Đo tôn vỏ, tôn boong ... 

Cần đo hai điểm trên mỗi tấm tôn mạn, tôn đáy, tôn boong cao nhất... khi có 
yêu cầu đo chiều dày tất cả các tấm hoặc dọc theo chiều dài của tấm. 

3. Khu vực phát hiện thấy có hao mòn lớn 
Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày. 

Mỗi xà/đà dọc: 2 điểm đo (1 ở tấm thành, 1 ở tấm mặt). 

Các điểm đo
các kết cấu
dọc trong mặt
cắt ngang
thân tàu  
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Phần 3 - Tàu chở hàng rời (trừ tàu mạn kép) 
Phần này giới thiệu các nội dung chính về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày yêu cầu 
trong phần 1B của qui phạm tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ tàu chở hàng rời. 
Đối với các tàu hàng rời có một số khoang hàng mạn đơn và một số khoang hàng mạn 
kép, các yêu cầu đối với tàu mạn kép áp dụng cho các khoang hàng mạn kép. 
 
Kiểm tra định kỳ lần 1 (tuổi tàu ≤ 5 năm): 
1.  Kiểm tra tiếp cận các kết cấu dưới đây: 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các hầm hàng Tất cả các sườn khoang*1  

2 vách ngang tuỳ chọn*2*4   
Phần chân các vách ngang còn lại*2   
Phần ống đo, ống thông hơi ngay trên sàn 
két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*2

Mỗi kiểu két (két đỉnh mạn, két hông, 
két mạn ...) chọn 2 két đại diện 

Mỗi két 1 khung ngang khỏe*3

*1: Bao gồm cả các liên kết cuối và tôn vỏ kề cận.  

*2: Bao gồm cả các xà/nẹp. 

*3: Bao gồm cả các kết cấu kề cận như tôn vỏ, các xà/đà dọc. Nếu không có khung ngang, kiểm 
tra kết cấu khoẻ tương tự. 

*4: Kiểm tra tiếp cận các vách ngang, tối thiểu phải thực ở 4 mức (theo độ cao) như sau: 

(2) Ngay phía trên và dưới tấm mặt bệ dưới vách (lower stool shelf plate), (đối với vách có bệ 
chân vách) và ngay sát trên đường viền tấm nghiêng (shedders) của vách. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
(3) Khoảng giữa chiều cao của vách. 

(1) Ngay trên đáy đôi và ngay trên đường nối tấm đứng (gussets) của vách, nếu có, và tấm 
nghiêng (shedders) chân vách, đối với vách không có bệ chân vách (lower stool). 

 

Tấm nghiêng 
(Shedder plate)

Tấm đứng 
(Gusset pate) 

Tấm mặt bệ vách 
(Shelf plate) 

Bệ dưới của vách 
(Upper stool) 

Tấm nghiêng 
(Shedder plate)
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(4) Ngay dưới tôn boong trên và vùng kề cận với két cánh (wing tank) và ngay sát dưới tấm 
mặt (shelf plate) bệ trên của vách, đối với các vách có bệ trên hoặc ngay sát dưới két đỉnh 
mạn. 

*5: Toàn bộ khung sườn khoẻ kể cả các thành phần kết cấu kề cận như tôn vỏ, các xà/đà dọc, mã 
... 

*6: Phần chân vách ngang kể cả khung xương của vách và các thành phần kết cấu kề cận như các 
mã, đà, nẹp dọc ... 

*7: Toàn bộ vách ngang kể cả khung xương của vách và các thành phần kết cấu kề cận như các 
mã, đà, nẹp dọc ... 

*8: Bao gồm cả các thành phần kết cấu kề cận như tôn boong, các xà dọc boong ...  

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận, tối thiểu phải đo ở những vị trí 

dưới đây.  
- Sườn khoang trong mỗi hầm hàng: Phần dưới tôn thành và mã chân sườn 

của mỗi nhóm 3 sườn ở phía trước/giữa/sau ở cả 2 mạn.  
- 1 tấm tôn trong dải thấp nhất của mỗi vách ngang.  
 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

 
Kiểm tra định kỳ lần 2 (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm) 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các hầm hàng Tất cả các sườn khoang*1  

Tất cả các vách ngang*2*4   
Tất cả phần tôn boong nằm giữa các lỗ 
khoét của các miệng hầm hàng và các kết 
cấu boong dưới đó. 
Phần ống đo, ống thông hơi ngay trên sàn 
két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*2

Mỗi kiểu két (két đỉnh mạn, két hông, 
két mạn ...) chọn 1 két đại diện 

Mỗi két ½ số khung ngang khỏe*3 

Phần trên & phần dưới mỗi vách ngang*2

Các két dằn còn lại Mỗi két 1 khung ngang khỏe*3

1 két dằn mạn (side tank) Cả 2 vách ngang*2

Các ghi chú từ *1 đến *8 : xem ở định kỳ 1 
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2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận:  

- Sườn khoang: 

∗ Hầm hàng mũi: Tất cả các sườn. 

∗ Các hầm hàng khác: Ít nhất 25% số sườn ở phía trước/giữa/sau ở cả 2 
mạn trong mỗi hầm hàng.  

- Vách ngang: 1 vách ngang và dải tôn thấp nhất của vách ngang còn lại trong 
mỗi hầm hàng.   

- Thành quây miệng hầm: Tất cả các thành quây miệng các hầm hàng (tôn 
thành và nẹp). 

- Các nắp hầm hàng tùy chọn (tôn và nẹp). 
- Các kết cấu dưới boong nằm trong các đường biên dọc của các lỗ khoét 

miệng hầm. 
 Đo một cách có hệ thống: 

- 2 tiết diện ngang của tôn boong ngoài đường biên dọc của các lỗ khoét 
miệng hầm, trong khu vực chứa hàng. 

- Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, dưới các tiết diện ngang tôn 
boong nói trên  

- Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, ngoài khu vực chứa hàng (Tối 
thiểu mỗi mạn 1 dải)  

- Tất cả phần tôn boong, nơi xếp gỗ hoặc hàng làm tăng tốc độ ăn mòn kim 
loại. 

- Các vùng tôn boong tùy chọn nằm trong các đường biên dọc của các lỗ khoét 
miệng hầm. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
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Kiểm tra định kỳ lần 3 (10 năm < tuổi tàu ≤ 15 năm) 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các hầm hàng Tất cả các sườn khoang*1  

Tất cả các vách ngang*2*4   
Tất cả phần tôn boong nằm giữa các lỗ khoét 
của các miệng hầm hàng và các kết cấu 
boong dưới đó. 
Phần ống đo, ống thông hơi ngay trên sàn két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*2

Tất cả các két dằn Tất cả các khung ngang khỏe*3 

Tất cả các vách ngang*2

Các ghi chú từ *1 đến *8 : xem ở định kỳ 1 

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 

- Tất cả các thành quây miệng hầm (tôn thành và nẹp gia cường). 
- Tất cả các nắp hầm hàng (tôn nắp lựa chọn và nẹp gia cường). 
- Các kết cấu dưới boong nằm giữa các lỗ khoét miệng hầm hàng: Các xà dọc 

và xà ngang boong lựa chọn. 

 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận.  
- Sườn khoang: 

∗ Hầm hàng mũi và 1 hầm hàng lựa chọn: Tất cả các sườn khoang. 

∗ Các hầm hàng khác: Ít nhất 50% số sườn ở phía trước/giữa/sau ở cả 2 
mạn trong mỗi hầm hàng.  

- Tất cả các vách ngang trong tất cả các hầm hàng.   

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 
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 Đo một cách có hệ thống: 
- Mỗi tấm tôn boong trong khu vực chứa hàng.  

Kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi (15 năm < tuổi tàu):  

- Sườn khoang: Tất cả các sườn khoang. 

- Các tấm tôn đáy trong khu vực khoang cách li, buồng máy và ở các vùng 
cuối phía sau các két.  

- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, trong khu vực chứa hàng. 
- Các dải tôn mạn lựa chọn vùng mớn nước thay đổi, ngoài khu vực chứa 

hàng. 
- Tất cả các kết cấu dọc trong 2 tiết diện ngang thân tàu, trong đó 1 tiết diện ở 

vùng giữa tàu, nơi có lỗ khoét miệng hầm hàng, trong khu vực chứa hàng. 
 Các kết cấu trong két mũi. 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

 

1.  Kiểm tra tiếp cận 
 Như định kỳ 3. 

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận.  

- Tất cả các vách ngang trong tất cả các hầm hàng.   
- Tất cả các thành quây miệng hầm (tôn thành và nẹp gia cường). 
- Tất cả các nắp hầm hàng (tôn nắp lựa chọn và nẹp gia cường). 
- Các kết cấu dưới boong nằm giữa các lỗ khoét miệng hầm hàng: Các xà dọc 

và xà ngang boong lựa chọn. 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Mỗi tấm tôn boong chính hở và tấm tôn tuỳ chọn của boong thượng tầng hở. 
- Tất cả tôn đáy trong khu vực chứa hàng.  

 
Mặt chiếu bên 
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Mặt chiếu boong & đáy 

 đổi. 
- Tất cả các kết cấu dọc trong 3 tiết diện ngang thân tàu, trong đó 1 tiết diện ở 

vùng giữa tàu, nơi có lỗ khoét miệng hầm hàng. 
 Các kết cấu trong két mũi và két lái. 
 Tôn các hộp van thông biển, tôn vỏ quanh các lỗ xả mạn. 
 Tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

- Toàn bộ tôn sống nằm trên suốt chiều dài tàu 
- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay
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Tiêu chuẩn đối với các điểm đo 
1.  Đo các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
 Tiêu chuẩn đối với các điểm đo của các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 

(ví dụ: khung ngang khoẻ...) được trình bày ở hình dưới đây. Số lượng các điểm 
đo cần được điều chỉnh thích hợp có tính đến tuổi tàu và kiểu của hệ thống kết cấu. 
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2.  Đo các mặt cắt ngang và các thành phần kết cấu khác 
(1)  Đo mặt cắt ngang 

 

 

 Cần đo 2 điểm trên mỗi tấm tôn mạn, tôn đáy, tôn boong cao nhất ... khi có  
yêu cầu đo chiều dày tất cả các tấm tôn hoặc dọc theo chiều dài tấm. 

 

Tôn: ít nhất một số đo ở giữa các cơ cấu dọc cho các tấm tôn boong và đáy 
tàu. Một điểm đo cho mỗi khổ tôn của các tấm tôn còn lại  
Cơ cấu dọc: tất cả các cơ cấu dọc phải được đo tại bản thành và bản cánh 

 
  

Các điểm đo
các kết cấu
dọc trong mặt
cắt ngang
thân tàu  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2)  Đo tôn vỏ, tôn boong ... 

(3)  Đo các sườn khoang 
Các sườn trong hầm hàng và các mã liên kết ở 2 đầu sườn phải được đo tại vị 
trí cách đường hàn của sườn với tôn mạn hoặc tôn mặt đáy két đỉnh mạn hoặc 
với tôn mặt trên két hông khoảng 30 mm. 
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Phần 4 - Tàu chở hàng rời mạn kép (kể cả tàu chở quặng) 
Phần này giới thiệu các nội dung chính về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày yêu cầu 
trong phần 1B của qui phạm tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ tàu chở hàng rời mạn kép. 
Tàu chở hàng rời mạn kép: tàu với các hầm hàng được bao bọc bằng mạn 2 lớp. 
Ghi chú: 
 Tàu hàng rời với các khoang chứa hàng kết cấu hỗn hợp (một số khoang mạn đơn 

còn một số hầm hàng khác mạn kép), các quy định đối với tàu hàng rời mạn kép 
được áp dụng cho các hầm hàng mạn kép và các két mạn liên quan 
 Két mạn kép của tàu hàng rời mạn kép có thể xem như két riêng biệt ngay cả khi nó 

liền với các két đỉnh mạn và két hông. 
 Đối với tàu chở quặng, kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày các thành phần kết cấu 

trong các két cánh chứa nước dằn (wing tank) và khoang trống cạnh (wing void 
space) phải được thực hiện theo các yêu cầu như các quy định liên quan đối với tàu 
chở dầu trong phần 1. 

 
Kiểm tra định kỳ lần 1 (tuổi tàu ≤ 5 năm): 
1.  Kiểm tra tiếp cận các kết cấu dưới đây: 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các hầm hàng 2 vách ngang tuỳ chọn*1*3   

Phần chân các vách ngang còn lại*1*3   
Phần ống đo, ống thông hơi ngay trên sàn 
két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*1

Mỗi kiểu két chọn 2 két đại diện (trong 
đó tối thiểu phải có két đỉnh mạn và 
két mạn kép phía mũi trên một trong 
hai mạn)                {trừ tàu chở quặng} 

Mỗi két 1 khung ngang khỏe*2

1 két cánh chứa nước dằn {chỉ áp 
dụng đối với tàu chở quặng} 

1 khung ngang khoẻ*4

Phần chân 1 vách ngang*5  
*1: Bao gồm cả các xà và nẹp. 

*3: Kiểm tra tiếp cận các vách ngang, tối thiểu phải thực ở 4 mức (theo độ cao) như sau: 

(1) Ngay trên đáy đôi và ngay trên đường nối tấm đứng (gussets) của vách, nếu có, và tấm 
nghiêng (shedders) chân vách, đối với vách không có bệ chân vách (lower stool). 

(2) Ngay phía trên và dưới tấm mặt bệ dưới vách (lower stool shelf plate), (đối với vách có bệ 
chân vách) và ngay sát trên đường viền tấm nghiêng (shedders) của vách. 

(3) Khoảng giữa chiều cao của vách. 

(4) Ngay dưới tôn boong trên và vùng kề cận với két cánh (wing tank) và ngay sát dưới tấm 
mặt (shelf plate) bệ trên của vách, đối với các vách có bệ trên hoặc ngay sát dưới két đỉnh 
mạn. 

*2: Bao gồm cả các kết cấu kề cận như tôn vỏ, các xà/đà dọc. Nếu không có khung ngang, kiểm 
tra kết cấu khoẻ tương tự. 
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*5: Phần chân vách ngang kể cả khung xương của vách và các thành phần kết cấu kề cận như các 
mã, đà, nẹp dọc ... 

*6: Bao gồm cả các thành phần kết cấu boong kề cận như tôn boong, các xà dọc boong ...  

Tấm nghiêng 
(Shedder plate)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tấm đứng 
(Gusset pate) 

Tấm mặt bệ vách 
(Shelf plate) 

Bệ dưới của vách 
(Upper stool) 

Tấm nghiêng 
(Shedder plate) 

*4: Toàn bộ khung sườn khoẻ kể cả các thành phần kết cấu kề cận như tôn vỏ, các xà/đà dọc, mã 
... 

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận.  

- Ít nhất 1 tấm tôn trong dải thấp nhất của mỗi vách ngang.  
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
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Kiểm tra định kỳ lần 2 (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm) 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các hầm hàng Tất cả các vách ngang*1*3   

Tất cả phần tôn boong nằm giữa các lỗ 
khoét của các miệng hầm hàng và các kết 
cấu boong dưới đó.   
Phần ống đo, ống thông hơi ngay trên sàn 
két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*1

Mỗi kiểu két nước dằn (két đỉnh mạn, 
két mạn, két hông..) chọn 1 két đại 
diện để kiểm tra     {trừ tàu chở quặng}

½ số khung ngang khỏe*2 

Cả 2 vách ngang*1*3

Các két nước dằn còn lại 
                              {trừ tàu chở quặng}

Mỗi két 1 khung ngang khỏe*2 

Cả 2 vách ngang*1*3

Các két mạn kép phía trước 
                              {trừ tàu chở quặng}

Tối thiểu ¼ tổng số các cơ cấu (sườn khoẻ 
hoặc xà dọc) trên tôn mạn hoặc vách dọc tại 
các phần trước/giữa/sau của cả 2 mạn. 

1 két cánh chứa nước dằn 
    {chỉ áp dụng đối với tàu chở quặng} 

Tất cả các khung ngang khoẻ*4

Cả 2 vách ngang*5  
Các két cánh chứa nước dằn khác & 
các khoang trống 
    {chỉ áp dụng đối với tàu chở quặng} 

Mỗi khoang/két 1 xà ngang khoẻ boong*6

Mỗi khoang/két phần chân của 1 vách 
ngang*5  

Các ghi chú từ *1 đến *6 : xem ở định kỳ 1 

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 

- Thành quây miệng hầm: Hai đầu cuối và điểm giữa thành quây dọc 2 mạn và 
thành quây ngang của các các miệng hầm hàng (tôn thành và nẹp). 

- Các nắp hầm hàng tùy chọn (tôn và nẹp). 

 Đo một cách có hệ thống: 
- 2 tiết diện ngang của tôn boong ngoài đường biên dọc của các lỗ khoét 

miệng hầm hàng. 
- Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, dưới các tiết diện ngang tôn 

boong nói trên  

 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận.  
- Vách ngang: 1 vách ngang và dải tôn thấp nhất của vách ngang còn lại trong 

mỗi hầm hàng.   

- Các kết cấu dưới boong nằm trong các đường biên dọc của các lỗ khoét 
miệng hầm: các xà dọc và xà ngang boong lựa chọn. 
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- Các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, ngoài khu vực chứa hàng (ít nhất 
mỗi mạn 1 dải) 

- Tất cả phần tôn boong, nơi xếp gỗ hoặc các loại hàng làm tăng tốc độ ăn 
mòn kim loại. 

- Các vùng tôn boong tùy chọn nằm trong các đường biên dọc của các lỗ khoét 
miệng hầm hàng. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Xem  điểm đo ở cuối phần này. 
 
Kiểm tra định kỳ lần 3 (10 năm < tuổi tà
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két ết cấu kiểm tra 

 tiêu chuẩn xác định

u ≤ 15 năm) 

Thành phần k
Tất cả các hầm hàng  

 lỗ 
ết 

thông hơi ngay trên sàn 

Tất cả các vách ngang*1*3   
Tất cả phần tôn boong nằm giữa các
khoét của các miệng hầm hàng và các k
cấu boong dưới đó.   
Phần ống đo, ống 
két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*1

Tất cả các két nước dằn Tất cả các khung ngang khỏe*2 

Cả 2 vách ngang*1*3                              {trừ tàu chở quặng}
Tất cả các két mạn kép 
   

c cơ cấu (sườn khoẻ 
hoặc xà dọc) trên tôn mạn hoặc vách dọc tại 
các phần trước/giữa/sau của cả 2 mạn. 

Tối thiểu ¼ tổng số cá
                           {trừ tàu chở quặng}

Tất cả các két cánh chứa nước dằn & 
các khoang trống 
    {chỉ áp dụng đối với tàu chở quặng} 

Tất cả các khung ngang khỏe*4 

Tất cả các vách ngang*5

Các ghi chú từ *1 đến *6 : xem ở định kỳ 1 
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2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Tham khảo phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận.  

- Tất cả các vách ngang trong tất cả các hầm hàng.   
- Tất cả các thành quây miệng hầm: Hai đầu cuối và điểm giữa thành quây dọc 

2 mạn và thành quây ngang của các các miệng hầm hàng (tôn thành và nẹp). 
- Tất cả các nắp hầm hàng (tôn nắp lựa chọn và nẹp gia cường). 
- Các kết cấu dưới boong nằm giữa các lỗ khoét miệng hầm hàng: Các xà dọc 

và xà ngang boong lựa chọn. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 một cá Đo ch có hệ thống: 

-  trong khu vực chứa hàng. 
ọn vùng mớn nước thay đổi, ngoài khu vực chứa 

- Tất cả các kết cấu dọc trong 2 tiết diện ngang thân tàu, trong đó 1 tiết diện ở 
vùng giữa tàu, nơi có lỗ khoét miệng hầm hàng. 

  Các kết cấu trong két mũi. 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

- Mỗi tấm tôn boong trong khu vực chứa hàng.  
Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi,

- Các dải tôn mạn lựa ch
hàng. 
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Kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi (15 năm < tuổi tàu):  
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Tất cả các hầm hàng Tất cả các vách ngang*1*3   

Tất cả phần tôn boong nằm giữa các lỗ 
khoét của các miệng hầm hàng và các kết 
cấu boong dưới đó.   
Phần ống đo, ống thông hơi ngay trên sàn 
két 
Tất cả các thành quây và nắp hầm hàng*1

Tất cả các két nước dằn 
                              {trừ tàu chở quặng}

Tất cả các khung ngang khỏe*2 

Cả 2 vách ngang*1*3

Tất cả các két mạn kép 
                              {trừ tàu chở quặng}

Tất cả các cơ cấu (sườn khoẻ hoặc xà dọc) 
trên tôn mạn hoặc vách dọc tại các phần 
trước/giữa/sau của cả 2 mạn. 

Tất cả các két cánh chứa nước dằn & 
các khoang trống 
    {chỉ áp dụng đối với tàu chở quặng} 

Tất cả các khung ngang khỏe*4 

Tất cả các vách ngang*5

Các ghi chú từ *1 đến *6 : xem ở định kỳ 1 

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận (đo để đánh giá trạng thái chung 

và ghi nhận mẫu ăn mòn).  
- Tất cả các vách ngang trong tất cả các hầm hàng.   
- Tất cả các thành quây miệng hầm: Hai đầu cuối và điểm giữa thành quây dọc 

2 mạn và thành quây ngang của các các miệng hầm hàng (tôn thành và nẹp). 
- Tất cả các nắp hầm hàng (tôn nắp lựa chọn và nẹp gia cường). 
- Các kết cấu dưới boong nằm giữa các lỗ khoét miệng hầm hàng: Các xà dọc 

và xà ngang boong lựa chọn. 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Toàn bộ mỗi tấm tôn boong chính hở và các tấm tôn tùy chọn của boong hở 
thượng tầng. 

- Tất cả tôn đáy trong khu vực chứa hàng.  
- Tất cả tôn đáy trong khu vực các khoang cách li, buồng máy và ở các vùng 

cuối phía sau các két ngoài khu vực chứa hàng.  
- Tất cả tôn sống nằm trên suốt chiều dài tàu 
- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi. 
- Tất cả các kết cấu dọc trong 3 tiết diện ngang thân tàu, trong đó 1 tiết diện ở 

vùng giữa tàu, nơi có lỗ khoét miệng hầm hàng. 
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Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Các kết cấu trong két mũi và két lái. 
 Tôn các hộp van thông biển, tôn vỏ quanh các lỗ xả mạn. 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
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Tiêu chuẩn đối với các điểm đo 
1.  Đo các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
 Tiêu chuẩn đối với các điểm đo của các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 

(ví dụ: khung ngang khoẻ...) được trình bày ở hình dưới đây. Số lượng các điểm 
đo cần được điều chỉnh thích hợp có tính đến tuổi tàu và kiểu của hệ thống kết cấu. 

 
 

X X X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

Khung ngang 

X 

X 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nắp hầm hàng 

XXX

Thành quây miệng hầm 
X X

X X X

X 
XX X

X X
X

X X X

X 

X X

X 

X XXXX

Vách ngang 

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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2.  Đo các mặt cắt ngang và các thành phần kết cấu khác 
(1)  Đo mặt cắt ngang 

Tôn: ít nhất một số đo ở giữa các cơ cấu dọc cho các tấm tôn nghiêng ở boong 
và đáy tàu. Một điểm đo cho mỗi khổ tôn của các tấm tôn còn lại  
Cơ cấu dọc: tất cả các cơ cấu dọc phải được đo tại bản thành và bản cánh 

 

Các điểm đo
các kết cấu
dọc trong mặt
cắt ngang
thân tàu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Đo tôn vỏ, tôn boong ... 
 Cần đo 2 điểm trên mỗi tấm tôn mạn, tôn đáy, tôn boong cao nhất ... khi có  

yêu cầu đo chiều dày tất cả các tấm tôn hoặc dọc theo chiều dài tấm. 
(3)  Đo các sườn khoang 

Các sườn trong hầm hàng và các mã liên kết ở 2 đầu sườn phải được đo tại vị trí cách 
đường hàn của sườn với tôn mạn hoặc tôn mặt đáy két đỉnh mạn hoặc với tôn mặt trên 
két hông khoảng 30 mm. 
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Phần 5 - Tàu chở hàng tổng hợp 
Phần này giới thiệu các nội dung chính về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày yêu cầu 
trong phần 1B của qui phạm tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ tàu chở hàng khô tổng hợp (kể 
cả tàu chở gỗ). 
Tàu chở hàng tổng hợp là các tàu được đóng hoặc hoán cải để chở các loại hàng ở thể 
rắn, khác với các loại tàu dưới đây: 
 Tàu hàng chở rời. 
 Tàu chở container. 
 Tàu chuyên dùng để chở các sản phẩm rừng (trừ tàu chở gỗ). 
 Tàu chở hàng Ro-Ro. 
 Tàu chở xe car. 
 Tàu chở hàng đông lạnh. 
 Tàu chuyên dùng để chở gỗ vụn. 
 Tàu chuyên dùng để chở xi măng. 

Tàu chở gỗ thuộc tàu chở hàng khô tổng hợp được đề cập ở trên và có các dấu hiệu 
mạn khô chở gỗ  
 
Kiểm tra định kỳ lần 1 (tuổi tàu ≤ 5 năm): 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Các hầm hàng phía mũi và phía lái Các sườn khoang tuỳ chọn*1*5   

Phần chân của các sườn khoang còn lại*1

Các hầm hàng còn lại Phần chân của các sườn khoang*1

Tất cả các hầm hàng  1 vách ngang tuỳ chọn*2*3

Phần chân các vách ngang còn lại*2  
Các ống đo ống thông hơi trong các hầm 
hàng trên mặt sàn két, boong tween deck 
Tất cả các nắp hầm hàng và thành quây 
miệng hầm*2

*1: Bao gồm cả các liên kết cuối và tôn vỏ kề cận. 

*2: Bao gồm cả các xà, nẹp. 

*3: Kiểm tra tiếp cận các vách ngang cần thực hiện ít nhất ở các vị trí dưới đây 

(1) Ngay trên đáy đôi và ngay trên boong tweendeck, nếu có. 

(2) Khoảng giữa chiều cao của vách đối với khoang không có tweendeck. 

(3) Ngay sát dưới tôn boong trên và tôn tweendeck. 

*4: Bao gồm cả các kết cấu kề cận như tôn vỏ, các xà/đà dọc. Nếu không có khung ngang, kiểm 
tra kết cấu khoẻ tương tự. 

*5: Bao gồm cả các sườn khoang tuỳ chọn trong khoang tweendeck liên quan, nếu có. 
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2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Trong các hầm hàng, nơi có xếp các loại hàng gây ăn mòn kim loại, như gỗ, 

muối, than, quặng sulfide ... : 
- Sườn khoang: Đo phần chân tôn thành và chân mã của mỗi nhóm 3 sườn 

khoang ở 3 vùng: phía trước/giữa/phía sau mỗi hầm hàng, ở cả 2 mạn. 
- Vách ngang: Đo dải tôn chân vách ngang và phần chân của các mã cuối 

(trong các không gian tween deck liên quan, nếu có). 
 Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của 1 khung ngang khoẻ hoặc 

kết cấu khoẻ tương tự trong mỗi một két lựa chọn trong số các két đỉnh mạn, két 
hông và két sâu dùng để chứa nước dằn. 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 

 
Kiểm tra định kỳ lần 2 (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm) 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Hầm hàng phía mũi Tất cả các sườn khoang*1

Các hầm hàng khác ¼ số sườn khoang*1*5   
Phần chân của các sườn khoang còn lại*1*5

Tất cả các hầm hàng  Các sườn khoang tuỳ chọn*1*5

Phần chân của các sườn khoang còn lại*1

Vách ngang tuỳ chọn trong mỗi hầm hàng*2*3 

Phần chân các vách ngang còn lại*2 

Tất cả các nắp hầm hàng và thành quây 
miệng hầm*2 

Các tấm tôn boong tuỳ chọn nằm giữa các lỗ 
khoét của các miệng hầm hàng 
Các tấm tôn đáy đôi tuỳ chọn  
Các ống đo ống thông hơi trong các hầm 
hàng trên mặt sàn két, boong tween deck 

1 két nước dằn mạn (side tank) Cả 2 vách ngang*2  
Mỗi kiểu két nước dằn (két đỉnh mạn, 
két hông, két mạn hoặc két đáy đôi) 
chọn 2 két đại diện 

Mỗi két 1 khung ngang khỏe*4

Các chú thích từ *1 đến *5 xem ở định kỳ 1 
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2. Đo chiều dày các thành phần kết cấu dưới đây: 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 
 Trong tất cả các hầm hàng: 

- Vách ngang: Dải tôn chân vách ngang và phần chân của các mã cuối (trong 
các không gian tween deck liên quan, nếu có). 

 Bổ sung đối với các hầm hàng, nơi có xếp các loại hàng gây ăn mòn kim loại, 
như gỗ, muối, than, quặng sulfide ... : 
- Sườn khoang:  Phần chân tôn thành và chân mã của ít nhất 1/3 số sườn 

khoang ở 3 vùng: phía trước/giữa/phía sau mỗi hầm hàng, ở cả 2 mạn. 
 Trong mỗi két đại diện cho mỗi kiểu két dằn (két đỉnh mạn, két hông, két mạn 

hoặc két đáy đôi):  

- Mỗi tấm tôn trong 1 tiết diện ngang của tôn boong tính toán ngoài đường biên 
dọc của các lỗ khoét miệng hầm trên toàn bộ chiều rộng tàu. 

- Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của ½ số khung ngang khoẻ 
hoặc kết cấu khoẻ tương tự. 

- Các dải tôn thấp nhất và cao nhất của mỗi vách ngang. 
 Trong các két dằn khác: Cả 2 đầu cuối và phần giữa, kể cả tôn mặt, của 1 khung 

ngang khoẻ hoặc kết cấu khoẻ tương ứng. 
 Thành quây miệng hầm: Cả 2 đầu cuối và phần giữa mỗi thành quây dọc và 

ngang miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 
 Các nắp hầm hàng tùy chọn (tôn và nẹp). 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Tất cả phần tôn boong tính toán, nơi xếp gỗ hoặc các loại hàng làm tăng tốc 
độ ăn mòn kim loại và các kết cấu dưới vùng tôn boong đó. 

- Các vùng tôn boong tính toán, nơi tôn boong đó là sàn của các két dằn. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
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Kiểm tra định kỳ lần 3 (10 năm < tuổi tàu ≤ 15 năm) 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két Thành phần kết cấu kiểm tra 
Hầm hàng phía mũi Tất cả các sườn khoang*1

Các hầm hàng khác ¼ số sườn khoang*1*5   
Phần chân của các sườn khoang còn lại*1*5

Tất cả các hầm hàng  Toàn bộ các vách ngang*2*3 

Tất cả các nắp hầm hàng và thành quây 
miệng hầm*2 

Toàn bộ tôn đáy đôi  

Toàn bộ tôn boong nằm giữa các lỗ khoét 
của các miệng hầm hàng 

Các ống đo ống thông hơi trong các hầm 
hàng trên mặt sàn két, boong tween deck 

Tất cả các két nước dằn Tất cả các vách ngang*2  
Mỗi két nước dằn (két đỉnh mạn, két 
hông, két mạn hoặc két đáy đôi) 

Tất cả các khung ngang khỏe*4

Các chú thích từ *1 đến *5 xem ở định kỳ 1 

 Các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận nói trên. Đối với các thành phần 
kết cấu dưới đây, tối thiểu phải đo như sau: 

- Tất cả các nắp hầm hàng: Các vùng tôn và nẹp tùy chọn. 

- Tất cả các kết cấu dọc trong 2 tiết diện ngang thân tàu, trong đó 1 tiết diện ở 
vùng giữa tàu, nơi có lỗ khoét miệng hầm hàng (Đối với tàu có chiều dài nhỏ 
hơn 100 m có thể chỉ đo 1 tiết diện ngang). 

2. Đo chiều dày 
 Khu vực nghi ngờ (Xem phụ lục 4-2). 

- Sườn khoang:  Phần dưới và phần trên tôn thành và chân mã của 1/3 số 
sườn khoang ở 3 vùng: phía trước/giữa/phía sau mỗi hầm hàng, ở cả 2 mạn. 

- Thành quây miệng hầm: Cả 2 đầu cuối và phần giữa mỗi thành quây dọc và 
ngang miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 

 Đo một cách có hệ thống: 
- Toàn bộ tôn boong phía ngoài lỗ khoét miệng hầm hàng, trong khu vực chứa 

hàng. 
- Các tấm tôn boong nằm giữa các lỗ khoét miệng hầm hàng, trong khu vực 

0.5L giữa tàu, vùng chứa hàng.  
- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, trong khu vực chứa hàng. 
- Các dải tôn mạn lựa chọn vùng mớn nước thay đổi, ngoài khu vực chứa 

hàng. 
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Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong 

g két mũi. 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở

 
Kiểm tra định kỳ lần 4 trở đi (15 năm < 
1.  Kiểm tra tiếp cận 

Các khoang và két u kiểm tra 

& đáy 
  Các kết cấu tron

 cuối phần này. 

tuổi tàu):  

Thành phần kết cấ
Tất cả các hầm hàng  ng*1*5 

ng và thành quây 

a các lỗ khoét 
của các miệng hầm hàng 
Toàn bộ tôn đáy đôi  
Các ống đo ống thông hơi trong các hầm 

g trên mặt sàn két, boong tween deck 

Tất cả các sườn khoa
Toàn bộ các vách ngang*2*3 

Tất cả các nắp hầm hà
miệng hầm*2 

Toàn bộ tôn boong nằm giữ

hàn
Tất cả các két nước dằn Tất cả các vách ngang*2  
Mỗi k
hông, é

 khung ngang khỏe*4ét nước dằn (két đỉnh mạn, két Tất cả các
 k t mạn hoặc két đáy đôi) 

Các chú

2. Đo chi
 

 Cá nói trên. Đối với các thành phần 
t

i và phần trên tôn thành và chân mã của ít nhất 1/3  
ùng: phía trước/giữa/phía sau mỗi hầm hàng, ở cả 2 

 thích từ *1 đến *5 xem ở định kỳ 1 

ều dày 
Khu vực nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 

c thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
kế  cấu dưới đây, tối thiểu phải đo như sau: 
- Sườn khoang:  Phần dướ

số sườn khoang ở 3 v
mạn. 

- Các vách ngang: Toàn bộ các vách ngang trong tất cả các hầm hàng. 
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- Thành quây miệng hầm: Cả 2 đầu cuối và phần giữa mỗi thành quây dọc và 
ngang miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 

y chọn. 
 o

-  trên toàn bộ chiều dài tàu. 
n tàu, trong đó 1 tiết diện ở 

 hầm hàng (Đối với tàu dưới 20 tuổi, có 
chiều dài nhỏ hơn 100 m có thể chỉ đo 2 tiết diện ngang). 

- Các tấm tôn boong nằm giữa iệng hầm hàng, trong khu vực 
0.5L giữa tàu, vùng chứa hàn

- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi. 
- Tôn đáy trong khu vực chứa hàng, các khoang cách li, buồng máy và ở các 

vùng cuối phía sau các két. 
- Toàn bộ tôn sống nằm trên toàn bộ chiều dài tàu. 
- Tôn boong thượng tần

- Tất cả các nắp hầm hàng: Các vùng tôn và nẹp tù
Đ  một cách có hệ thống: 

Toàn bộ tôn boong chính hở
- Tất cả các kết cấu dọc trong 3 tiết diện ngang thâ

vùng giữa tàu, nơi có lỗ khoét miệng

 các lỗ khoét m
g.  

g hở đại diện. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Các kết cấu trong khoang mũi và khoang lái, tôn ky hộp, hầm đặt ống và các kết 
cấu bên trong, trong khu vực chứa hàng. 
 Tôn hộp van thông biển (tôn vỏ quanh các lỗ xả mạn, khi thấy cần). 
 Xem tiêu chuẩn xác định điểm đo ở cuối phần này. 
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Tiêu chuẩn đối với các điểm đo 
1.  Đo các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
 Tiêu chuẩn đối với các điểm đo của các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 

(ví dụ: khung ngang khoẻ...) được trình bày ở hình dưới đây. Số lượng các điểm 
đo cần được điều chỉnh thích hợp có tính đến tuổi tàu và kiểu của hệ thống kết cấu. 
Tiêu chuẩn đối với các điểm đo các thành phần kết cấu trong các dằn mạn và các 
khoang trống mạn xác định như đối với tàu dầu.   

 

 

 

 

XX

X X X

Vách ngang 

X 

 

 
X 

X 

X 

X 

X 

Sườn 
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2.  Đo các mặt cắt ngang và các thành phần kết cấu khác 
(1)  Đo mặt cắt ngang 

Tôn: ít nhất một số đo ở giữa các cơ cấu dọc cho các tấm tôn boong và đáy 
tàu. Một điểm đo cho mỗi khổ tôn của các tấm tôn còn lại  
Cơ cấu dọc: tất cả các cơ cấu dọc phải được đo tại bản thành và bản cánh 

 
 

Các điểm đo
các kết cấu
dọc trong mặt
cắt ngang
thân tàu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2)  Đo tôn vỏ, tôn boong ... 
 Cần đo 2 điểm trên mỗi tấm tôn mạn, tôn đáy, tôn boong cao nhất ... khi có  

yêu cầu đo chiều dày tất cả các tấm tôn hoặc dọc theo chiều dài tấm. 
(3)  Đo các sườn khoang 

Các sườn trong hầm hàng và các mã liên kết ở 2 đầu sườn phải được đo tại vị 
trí cách đường hàn của sườn với tôn mạn hoặc tôn mặt đáy két đỉnh mạn hoặc 
với tôn mặt trên két hông khoảng 30 mm. 
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Phần 6 - Các tàu khác 
Phần này giới thiệu các nội dung chính về kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày yêu cầu 
trong phần 1B của qui phạm tại mỗi đợt kiểm tra định kỳ các tàu (kể cả tàu chở xô khí 
hoá lỏng) không phải là tàu chở dầu, chở xô hoá chất nguy hiểm và tàu chở hàng khô 
tổng hợp. 
Kiểm tra tiếp cận: 
Kiểm tra tiếp cận phải được thực hiện đối với các khu vực dưới đây tại mỗi đợt kiểm tra 
định kỳ. (Quy định về kiểm tra tiếp cận không lệ thuộc vào tuổi tàu) 
 Phần chân các sườn khoang, các mã két mạn và phần chân các vách trong các 

hầm hàng. 
 Các ống đo ống thông hơi trong các hầm hàng: Trên mặt sàn két 
 Tất cả các nắp hầm và thành quây miệng hầm hàng. 

Đo chiều dày các kết cấu thân tàu: 
Trong mỗi đợt kiểm tra định kỳ cần thực hiện đo chiều dày như sau. 
 
Kiểm tra định kỳ lần 1 (tuổi tàu ≤ 5 năm): 
 Đo các khu vực nghi ngờ (xem khảo phụ lục 4-2). 
 Trong các hầm hàng, nơi có xếp các loại hàng gây ăn mòn kim loại, như gỗ, muối, 

than, quặng sulfide ... : 

- Tất cả các vách ngang kín nước: Tối thiểu 1 dải tôn chân vách và các dải tôn sát 
boong tweendeck. 

 

- Sườn khoang: Phần chân tôn thành và chân mã của, tối thiểu, mỗi nhóm 3 sườn 
khoang ở 3 vùng: phía trước/giữa/phía sau mỗi hầm hàng, ở cả 2 mạn. 

 Trong mỗi một két lựa chọn trong số các két đỉnh mạn, két hông và két sâu dùng để 
chứa nước dằn. 
- Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của 1 khung ngang khoẻ hoặc 

kết cấu khoẻ tương tự.  

Kiểm tra định kỳ lần 2 (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm) 
 Đo chiều dày các khu vực nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 
 Các kết cấu trong các hầm hàng, nơi có xếp các loại hàng gây ăn mòn kim loại, như 

gỗ, muối, than, quặng sulfide ... : 
- Sườn khoang:  Đo phần dưới và phần trên tôn thành và mã cuối của ít nhất 1/3 

số sườn khoang ở 3 vùng: phía trước/giữa/phía sau trong mỗi hầm hàng. 
- Tất cả các vách ngang kín nước: Đo tối thiểu 1 dải tôn chân vách và các dải tôn 

sát boong tweendeck. 
 Các kết cấu được kiểm tra tiếp cận trong các hầm hàng còn lại: 

- Sườn khoang:  Đo phần dưới và phần trên tôn thành và mã chân sườn của ít 
nhất 3 sườn khoang ở 3 vùng: phía trước/giữa/phía sau mỗi hầm hàng, trên cả 2 
mạn. 
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- Tất cả các vách ngang kín nước: Tối thiểu đo 1 dải tôn chân vách và các dải tôn 
sát boong tweendeck. 

 Trong mỗi một két lựa chọn trong số các két đỉnh mạn, két hông và két sâu dùng để 
chứa nước dằn.  
- Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của ½ số khung ngang khoẻ 

hoặc kết cấu khoẻ tương tự. 
- Tối thiểu đo các dải tôn thấp nhất và cao nhất của mỗi vách ngang kín nước. 
 Trong các két dằn (két đỉnh mạn, két hông và két sâu) còn lại: Đo cả 2 đầu gối tựa 

và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của 1 khung ngang khoẻ hoặc kết cấu khoẻ tương tự. 
 Thành quây miệng hầm: Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp của mỗi thành quây dọc 

và ngang miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 

- Mỗi tấm tôn boong trong 1 tiết diện ngang của tôn boong tính toán ngoài đường 
biên dọc của các lỗ khoét miệng hầm trong vùng 0.5L giữa tàu. 

- Các vùng tôn boong tính toán, nơi boong đó là sàn các két dằn, trong vùng 0.5L 
giữa tàu. 

 Đo một cách có hệ thống: 

- Tất cả phần tôn boong tính toán, nơi xếp gỗ hoặc hàng làm tăng tốc độ ăn mòn 
kim loại trong vùng 0.5L giữa tàu. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 
Kiể
 Đo  nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 

 trong mỗi hầm hàng và các mã liên kết cuối của 

- Tất cả các vách ngang kín nước: Đo tất cả các dải tôn chân vách và các dải tôn 
kề boong tweendeck. 

m tra định kỳ lần 3 (10 năm < tuổi tàu ≤ 15 năm) 
 chiều dày các khu vực

 Các thành phần kết cấu trong tất cả các hầm hàng: 
- Sườn khoang: Đo phần dưới và phần trên của ít nhất 1/3 số sườn khoang ở 3 

vùng: phía trước/giữa/phía sau
chúng. 
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 Trong tất cả các két đỉnh mạn, két hông và két sâu dùng để chứa nước dằn:  
- Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của ½ số khung ngang khoẻ 

t và cao nhất của mỗi vách ngang kín nước. 
 ỗi thành quây dọc và 

 Đo ôn và nẹp) 
 o

- 

- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi, trong khu vực chứa hàng, 
ngoài vùng 0.5L giữa tàu. 

- Tất cả các kết cấu dọc trong 2 tiết diện ngang thân tàu, trong khu vực 0.5L giữa 
tàu (Đối với tàu có chiều dài nhỏ hơn 100 m có thể chỉ đo 1 tiết diện ngang). 

hoặc kết cấu khoẻ tương ứng. 
- Đo các dải tôn thấp nhấ
Thành quây miệng hầm: Đo cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp m
ngang miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 

 tất cả các nắp hầm hàng (t
Đ  một cách có hệ thống: 

Các tấm tôn boong tính toán trong khu vực 0.5L giữa tàu.  

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 
Kiểm < tuổi tàu ≤ 20 năm) 
 o

a ít nhất 1/3 số sườn khoang ở 3 vùng: 
hầm hàng và các mã liên kết cuối của chúng 

g kín nước: các dải tôn chân vách và dải tôn vách kề 

 

- oặc 

- ải tôn thấp nhất và cao nhất của mỗi vách ngang kín nước. 

  Các kết cấu trong két mũi và két lái. 

tra định kỳ lần 4 (15 năm 
Đ  chiều dày các khu vực nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 
 Trong tất cả các hầm hàng: 

ủ- Sườn khoang: Phần dưới và phần trên c
phía trước/giữa/phía sau trong mỗi 

- Tất cả các vách ngan
boong tweendeck. 

Trong tất cả các két đỉnh mạn, két hông và két sâu dùng để chứa nước dằn:  
Cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của ½ số khung ngang khoẻ h
kết cấu khoẻ tương ứng. 
Các d
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nga
 Tất cả các n p hầm hàng (tôn và nẹp) 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Các tấm tôn boong chính hở trên toàn bộ chiều dài tàu.  
- Tất cả các kết cấu dọc trong 3 tiết diện ngang thân tàu, trong khu vực 0.5L giữa 

tàu (Đối với tàu có chiều dài nhỏ hơn 100 m có thể chỉ đo 2 tiết diện ngang). 
- Tất cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trên toàn bộ chiều dài tàu, cả 2 

mạn. 
- Các vùng tôn boong thượ

 dài tàu và những vùng tôn đáy xung quanh các 

Thành quây miệng hầm: Cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp mỗi thành quây dọc và 
ng miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 

ắ

ng tầng hở tuỳ chọn. 
- Tôn sống nằm trên toàn bộ chiều

khoang cách li, buồng máy và vùng cuối phía lái của các két. 

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 

(20 năm < tuổi tàu) 
 o
 

. 
hân vách và các dải tôn kề boong 

 Tro  nước dằn:  
- Cả 2 đầ cuối và phần giữa nhịp, kể cả tôn mặt, của ½ số khung ngang khoẻ 

hoặc kết cấu khoẻ tương ứng. 

Các kết cấu trong két mũi và két lái. 
 Các hộp van thông biển (Tôn vỏ quanh các đầu ra của các van xả mạn khi thấy 

cần). 
 
Kiểm tra định kỳ lần 5 trở đi 

Đ  chiều dày các khu vực nghi ngờ (xem phụ lục 4-2). 
Trong tất cả các hầm hàng: 
- Sườn khoang:  Phần dưới và phần trên của ít nhất 1/3 số sườn khoang ở 3 

vùng: phía trước/giữa/phía sau trong mỗi hầm hàng và các mã liên kết cuối của 
chúng

- Tất cả các vách ngang kín nước: Các dải tôn c
tweendeck. 
ng tất cả các két đỉnh mạn, két hông và két sâu dùng để chứa

u 
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- Các dải tôn thấp nhất và cao nhất trên mỗi vách ngang kín nước. 
 Thành quây miệng hầm: Cả 2 đầu gối tựa và giữa nhịp mỗi thành quây dọc và 

ngang miệng hầm hàng (Tôn thành và nẹp). 
 Tất cả các nắp hầm hàng (tôn và nẹp) 
 Đo một cách có hệ thống: 

- Toàn bộ tôn boong chính i tàu.  
t diện ngang thân tàu, trong khu vực 0.5L giữa 

t cả các dải tôn mạn vùng mớn nước thay đổi trên toàn bộ chiều dài tàu, cả 2 
mạn. 

- Các vùng tôn boong thượng tầng hở đại diện. 
- Tôn sống nằm trên toàn bộ chiều dài tàu và những vùng tôn đáy xung quanh các 

khoang cách li, buồng máy và vùng cuối phía lái của các két. 

 hở trên toàn bộ chiều dà
- Tất cả các kết cấu dọc trong 3 tiế

tàu. 
- Tấ

 
Mặt chiếu bên 

 
Mặt chiếu boong & đáy 

 Các kết cấu trong két mũi và két lái. 
 Các hộp van thông biển (Tôn vỏ quanh các đầu ra của các van xả mạn khi thấy 

cần). 
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Tiêu chuẩn đối với các điểm đo 
1.  Đo các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 
 Tiêu chuẩn đối với các điểm đo của các thành phần kết cấu được kiểm tra tiếp cận 

(ví dụ: khung ngang khoẻ...) được trình bày ở hình dưới đây. Số lượng các điểm 
đo cần được điều chỉnh thích hợp có tính đến tuổi tàu và kiểu của hệ thống kết cấu. 
Tiêu chuẩn đối với các điểm đo các thành phần kết cấu trong các dằn mạn và các 
khoang trống mạn xác định như đối với tàu dầu.   

 

 

 

 
 

 
 

X 

X 

X 

X 

X 

Sườn 

XX

X X X

Vách ngang 

X 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2.  Đo các mặt cắt ngang và các thành phần kết cấu khác 

(1)  Đo mặt cắt ngang 
Tôn: ít nhất một số đo ở giữa các cơ cấu dọc cho các tấm tôn boong và đáy 
tàu. Một điểm đo cho mỗi khổ tôn của các tấm tôn còn lại  
Cơ cấu dọc: tất cả các cơ cấu dọc phải được đo tại bản thành và bản cánh 

(2)  Đo tôn vỏ, tôn boong ... 
 Cần đo 2 điểm trên mỗi tấm tôn mạn, tôn đáy, tôn boong cao nhất ... khi có  

yêu cầu đo chiều dày tất cả các tấm tôn hoặc dọc theo chiều dài tấm. 
(3)  Đo các sườn khoang 

Các sườn trong hầm hàng và các mã liên kết ở 2 đầu sườn phải được đo tại vị 
trí cách đường hàn của sườn với tôn mạn hoặc tôn mặt đáy két đỉnh mạn hoặc 
với tôn mặt trên két hông khoảng 30 mm. 
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Các điểm đo
các kết cấu
dọc trong mặt
cắt ngang
thân tàu  
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Phụ lục 4-2 
CÁC KHU VỰC NGHI NGỜ  

 
Nếu qua kiểm tra bên trong và kiểm tra tiếp cận các thành phần kết cấu thân tàu mà 
phát hiện các khu vực nghi ngờ, phải đo chiều dày một cách chi tiết hơn đối với các khu 
vực đó theo yêu cầu của đăng kiểm viên. 
Tại các đợt kiểm tra hàng năm, phải thực hiện đo chiều dày đối với những khu vực nghi 
ngờ (không phải ở các két hàng), theo yêu cầu được đưa ra từ đợt kiểm tra trung gian 
hoặc định kỳ lần cuối. 
Các thành phần kết cấu thân tàu dưới đây thường bị hao mòn lớn và tại các đợt kiểm 
tra yêu cầu lưu ý kiểm tra một cách chi tiết hơn. 
1. Boong và thượng tầng 

 Boong trên 
- Phần phía trước của boong trên, vùng boong nối 2 mạn sau thành quây 

miệng hầm (cross deck), đặc biệt lưu ý đến các vùng nước đọng. 
- Miệng hầm và boong liền kề, và các vùng tôn boong dưới ống dẫn hơi nước. 

 Thành quây miệng hầm và các mã (nẹp) đỡ thành quây: Phần chân; các vùng kề 
ống dẫn hơi nước; thành quây miệng hầm và các mã trong vùng boong nối 2 
mạn. 

 Tôn đáy và tôn mạn vùng mũi (đặc biệt dọc theo các đường hàn) 

 Thượng tầng mũi, thượng tầng lái và lầu trên boong 
- Các vách cuối thượng tầng; phần chân của các vách biên các lầu trên boong, 

đặc biệt các khu vực quanh chỗ ống đi qua và các nút xả nước; tấm trần dọc 
theo các rãnh thoát nước và ống xả nước trên boong; các khu vực nằm dưới 
các thiết bị trên boong (các tời/tời neo) và sôma cọc bíc. 

 Tôn boong bên trong thượng tầng (đặc biệt vùng đỉnh két sâu) 

 Be (mạn) chắn sóng và mã đỡ be chắn sóng: Phần chân; khu vực quanh các 
khớp nối co giãn, cửa chuyển hàng qua mạn, các thanh chống. 
 Các nắp hầm hàng ( đặc biệt là các nắp dạng hộp). 

2. Tôn vỏ 
 Vùng mớn nước thay đổi của tôn mạn. 

3. Các kết cấu bên trong các khoang 
 Sườn khoang, chỗ liên kết với mã chân sườn và dọc theo các đường hàn liên 

kết sườn với tôn mạn. 
 Phần chân các vách ngang ngay trên đáy đôi và boong trung gian. 
 Các vách biên của hầm chứa xích neo. 
 Các thành phần kết cấu nằm dưới các bơm nước biển và hộp van thông biển 

trong buồng máy và buồng bơm hàng. 
4. Các kết cấu bên trong các két 

 Các thành phần kết cấu trong két sâu có sàn đỉnh két là boong trên. 
 Các vách dọc và các kết cấu kề cận trong các khoang/két cánh tàu chở dầu và 

tàu chở quặng. 
 Các thành phần kết cấu trong két dằn kề cận với các két dầu đốt. 
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 Các khu vực quanh các lỗ khoét giảm trọng lượng và thoát nước trên các đà 
ngang, ... 
 Tôn đáy quanh và ngay dưới ống đo và ống nhận/hút chất lỏng vào/ra khỏi các 

két. 
 Các thành phần kết cấu nằm ngang (tấm thành nằm ngang) trong các két dầu 

hàng (tôn đáy, tấm mặt của các đà đáy, các xà nằm ngang ...) 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007  160



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 

Phụ lục 4-3 
ĐO CHIỀU DÀY BỔ SUNG 

 
Khi phát hiện thấy kết cấu có hao mòn lớn, phải thực hiện đo chiều dày bổ sung theo 
khối lượng đối với từng thành phần kết cấu như sau: 
Lưu ý: Từ “Bay” dưới đây được dịch là mảng tôn. Theo định nghĩa của IACS (Rec82), 
Bay có nghĩa như sau: 

Bay is the area between adjacent transverse frames or transverse bulkheads. 

I. ĐO CHIỀU DÀY BỔ SUNG CÁC CƠ CẤU TÀU CHỞ DẦU VÀ TÀU CHỞ XÔ 
HOÁ CHẤT NGUY hiểm 

1. Kết cấu đáy (Kết cấu đáy đơn, đáy đôi và két hông): 
(1) Tôn đáy ngoài và đáy trong và két hông: 

∗ Tối thiểu 3 mảng (bay) tôn ngang két, trong đó có mảng phía sau (chiều 
rộng mỗi mảng là khoảng cách giữa 2 đà ngang đáy kề nhau). Đo 
quanh và dưới miệng ống hút/xả: 5 điểm cho mỗi tấm giới hạn bởi đà 
dọc và đà ngang đáy. 

∗ Các tấm nghi ngờ và tấm kề cận, nếu có: 5 điểm cho mỗi tấm giới hạn 
bởi đà dọc/1mét dài. 

(2) Các đà dọc đáy ngoài và đáy trong và két hông: Tối thiểu 3 đà dọc trong mỗi 
mảng tôn đáy đã được đo. Mỗi cái 3 điểm đo tấm mép và 3 điểm đo trên 
đường thẳng đứng tấm thành. 

(3) Các sống đáy và các mã (chỉ đối với tàu dầu): Đo tại chân các mã phía trước 
và sau (chỗ vách ngang phía trước và phía sau) và ở giữa két (2 đầu gối tựa 
và giữa nhịp dầm).  

∗ Mỗi vị trí sống đáy 2 điểm đo tấm mép và 1 điểm giữa mỗi cặp nẹp gia 
cường tấm thành, tối thiểu 3 điểm đo tấm thành. 

∗ Mỗi mã liên kết vách/sống đáy 5 điểm đo. 
(4) 

∗ 

(5) 

∗ 

(7) 

∗ 

Các đà ngang khoẻ đáy (chỉ đối với tàu dầu): 3 đà ngang ở các mảng tôn 
đáy đã được đo chiều dày, với các điểm đo ở 2 đầu cuối và giữa nhịp. Mỗi vị 
trí: 

1 m2  diện tích tấm thành 5 điểm đo, và  

∗ 1 điểm đo tấm mép. 
Các đà dọc, đà ngang khoẻ trong đáy đôi (chỉ đối với tàu chở xô hoá chất 
nguy hiểm):  

Tấm nghi ngờ: 1 m2 diện tích 5 điểm đo.  
(6) Các nẹp gia cường tấm, nếu có: 1 điểm đo cho mỗi nẹp. 

Tôn thành khung ngang khoẻ két hông (chỉ đối với tàu dầu mạn kép): 3 
khung ngang khoẻ ở các mảng tôn đáy đã được đo chiều dày: 

1 m2 diện tích tấm thành 5 điểm đo. 

∗ 1 điểm đo tấm mép. 
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(8) 

∗ 

∗ 

(9) 

∗ 

∗ 

(4) 

∗ 

(5) 

∗ 

Vách kín nước hoặc vách giảm mặt thoáng két hông (chỉ đối với tàu dầu mạn 
kép): 

Dưới 1/3 chiều cao két: 1 m2 diện tích 5 điểm đo. 

Trên 2/3 chiều cao két: 2 m2 diện tích 5 điểm đo. 

∗ Nẹp gia cường (ít nhất 3 nẹp): Tôn thành: 5 điểm đo trên toàn bộ chiều 
dài nhịp (mỗi đầu cuối nhịp 2 điểm, giữa nhịp 1 điểm). Tấm mép: Mỗi 
đầu cuối nhịp 1 điểm, giữa nhịp 1 điểm. 

Vách kín nước hoặc vách giảm mặt thoáng két hông (chỉ đối với tàu chở xô 
hoá chất nguy hiểm): 

Dưới 1/3 chiều cao két: 1 m2 diện tích 5 điểm đo. 

Trên 2/3 chiều cao két: Các tấm xen kẽ cứ 1 m2 diện tích 5 điểm đo. 
(10) Khung ngang khoẻ két hông (chỉ đối với tàu chở xô hoá chất nguy hiểm):  

∗ Tấm nghi ngờ: 5 điểm đo cho mỗi tấm. 
2. Kết cấu boong:  

(1) Tôn boong: 2 dải (band) hẹp ngang qua két với 3 điểm đo cho mỗi tấm trên 
mỗi dải 

(2) Xà dọc boong:  

∗ Đối với tàu không phải là tàu dầu mạn kép: Tối thiểu 3 xà dọc ở mỗi dải 
tôn boong nói trên. Mỗi xà 2 điểm đo trên tấm mép và 3 điểm đo trên 
đường thẳng đứng tấm thành. 

∗ Riêng đối với tàu dầu mạn kép: Cứ 3 xà dọc đo 1 xà ở mỗi dải tôn 
boong nói trên, tối thiểu 1 xà. Mỗi xà 2 điểm đo trên tấm mép và 3 điểm 
đo trên đường thẳng đứng tấm thành. 

(3) Các sống boong và mã: Chỗ các mã vách ngang phía trước và phía sau (2 
gối tựa) và ở tâm két (giữa nhịp dầm). 

∗ Mỗi vị trí đo nói trên của sống boong: 2 điểm đo tấm mép và 1 điểm đo 
giữa mỗi cặp nẹp gia cường tấm thành, tối thiểu 3 điểm đo tấm thành. 

∗ Mỗi mã liên kết vách/sống boong: 5 điểm đo. 
Các xà ngang khoẻ boong: Tối thiểu 2 xà ngang, với các điểm đo ở 2 đầu 
cuối và giữa nhịp dầm. 

Mỗi vị trí đo nói trên của xà ngang khoẻ boong: 1 điểm đo tấm mép và 5 
điểm đo/2 m2 diện tích tấm thành. 

Riêng đối với tàu dầu mạn kép: Khung thẳng đứng khoẻ và vách ngang trong két 
cánh chứa nước dằn (trong khoảng 2 m tính từ boong).  

Tối thiểu 2 khung ngang và cả 2 vách ngang. 5 điểm đo/1 m2 diện tích. 
(6) Nẹp gia cường tấm, nếu có: 1 điểm đo cho mỗi nẹp 

3. Mạn và các vách dọc:  
(1) Các dải tôn mạn và các vách dọc  

∗ Các dải tôn kề đáy và kề boong và các dải tôn dọc theo sàn/sống dọc 
mạn: Tấm tôn giữa mỗi cặp xà dọc, trên tối thiểu 3 mảng (bay) tôn, với 
1 điểm đo/mỗi tấm.  
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∗ Các dải tôn mạn và các vách dọc khác: Các tấm tôn giữa mỗi cặp xà 
dọc thứ 3 (bỏ 2, đo 1 trong số các tấm tôn giữa mỗi cặp xà dọc), trong 
cùng 3 mảng tôn trên, với 1 điểm đo/mỗi tấm. 

(2) Các xà dọc mạn và vách dọc: 

∗ Trên các dải tôn kề đáy và kề boong: Trên 3 mảng tôn nói trên, mỗi xà 
đo 1 điểm đo tấm mép và 3 điểm đo tấm thành. 

∗ Trên các dải tôn còn lại: Cứ 3 xà đo 1 xà (bỏ 2, đo 1), trong cùng 3 
mảng tôn trên. Mỗi xà: 1 điểm đo tấm mép và 3 điểm đo tấm thành. 

(3) Các xà dọc-mã:  

∗ Tối thiểu 3 (ở trên, ở giữa và ở dưới), trong cùng 3 mảng tôn trên, với 5 
điểm đo/mỗi mã. 

(4) 

∗ 

(7) 

∗ 

(8) 

∗ 

Khung thẳng đứng khoẻ và các vách ngang (trừ khu vực sát boong) (chỉ đối 
với các két cánh chứa nước dằn tàu dầu mạn kép): 

Các dải tôn trong vùng các xà dọc mạn và xà dọc của vách dọc đi qua: 
Tối thiểu phải đo đối với 2 khung thẳng đứng khoẻ và cả 2 vách ngang: 
5 điểm đo/2 m2 diện tích. 

∗ Các dải tôn còn lại: Tối thiểu phải đo đối với 2 khung thẳng đứng khoẻ 
và cả 2 vách ngang: 2 điểm đo giữa mỗi cặp nẹp thẳng đứng. 

(5) Các xà nằm ngang (xà có tấm thành bố trí ở vị trí nằm ngang) (chỉ đối với 
các két  cánh chứa nước dằn của tàu dầu mạn kép) 

∗  Tôn thành mỗi xà trong 3 mảng tôn nói trên: 2 điểm đo giữa mỗi cặp 
nẹp gia cường tôn thành. 

(6) Các nẹp gia cường tôn xà nằm ngang (xà có tấm thành bố trí ở vị trí nằm 
ngang) (chỉ đối với các két cánh chứa nước dằn của tàu dầu mạn kép), nếu 
có. 

∗  Mỗi nẹp 1 điểm đo. 
Các sườn khoẻ / thanh giằng ngang (trừ các két dằn mạn của tàu dầu mạn 
kép):  

3 sườn với ít nhất 3 vị trí trên mỗi sườn trong đó có vị trí liên kết sườn 
với thanh giằng. Mỗi vị trí: 5 điểm đo/2 m2 diện tích tấm thành và 1 điểm 
đo tấm mép của sườn / thang giằng. 

Các mã cuối phía dưới (phía đối diện với các khung ngang khoẻ) (chỉ đối với 
các két hàng của tàu dầu mạn kép). 

Tối thiểu 3 mã: 5 điểm đo/2 m2 diện tích + 1 điểm đo trên tấm mép của 
mã. 

4. Các vách ngang và các vách giảm mặt thoáng:  
(1) Bệ vách (stool) phía trên và phía dưới, nếu có: 

∗ Dải hẹp nằm trong khoảng 25 mm kề bên đường hàn nối với đáy đôi / 
tôn boong: 5 điểm đo trên 1 m chiều dài. 

∗ Dải hẹp nằm trong khoảng 25 mm kề bên đường hàn nối với tấm mặt 
bệ vách (shelf plate): 5 điểm đo trên 1 m chiều dài. 
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(2) Các dải tôn kề đáy và kề boong và các dải tôn dọc theo sàn/sống dọc mạn:  

∗ Tấm tôn giữa mỗi cặp nẹp vách, tại 3 vị trí (1/4, 1/2, 3/4 chiều rộng két), 
với 5 điểm đo/1 mét dài tấm giữa các nẹp vách. 

(3) Các dải tôn khác:  

∗ Tấm tôn giữa cặp nẹp ở giữa vách, với 1 điểm đo/mỗi tấm. 
(4) 

∗ 

(6) 
(7) 

(8) 

Các dải tôn trên các vách sóng:  

Mỗi loại chiều dày 1 tấm, đo ở tâm và mép nối, với 5 điểm đo/1 m2 diện 
tích. 

(5) Các nẹp vách: Tối thiểu 3 nẹp đặc trưng. Mỗi nẹp:  

∗ Tấm mép: 1 điểm đo tại chân mã và 1 ở giữa nhịp. 

∗ Tấm thành: 5 điểm đo (2 điểm đo tại chân mã và 1 ở giữa nhịp). 
Các mã: Tối thiểu 3 mã (ở trên, ở giữa và ở dưới), với 5 điểm/mỗi mã. 
Các sống đứng, sống nằm vách: Đo ở cuối nhịp (chân mã) và giữa nhịp 
dầm. Mỗi vị trí 3 điểm đo tấm mép và 5 điểm đo/1 m2 tấm thành. 
Các sống dạng sàn: Đo ở cuối nhịp (chân mã) và giữa nhịp dầm, với 5 điểm 
đo/1 m2 + 1 điểm đo gần chân mỗi mã và tấm mặt (góc phía ngoài của chân 
mã). 

 
II. ĐO CHIỀU DÀY BỔ SUNG ĐỐI VỚI TÀU CHỞ HÀNG RỜI 
1. Tôn vỏ trong khu vực các hầm hàng tàu vỏ đơn: 

(1) Tôn đáy và tôn mạn:  

∗ Các tấm nghi ngờ + 4 tấm kề cận với tấm này, với 5 điểm đo/mỗi tấm 
nằm giữa đà/xà dọc  

(2) Các đà/xà dọc đáy và mạn:  

∗ Tối thiểu 3 đà/xà dọc trong mỗi khu vực nghi ngờ. Mỗi xà/đà 3 điểm đo 
tấm mép và 3 điểm đo tấm thành.  

2. Tôn vỏ và két mạn trong khu vực các hầm hàng mạn kép: 
(1) Tôn vỏ ngoài và trong:  

∗ Dải trên cùng và các dải dọc theo các xà nằm ngang (xà có tôn thành ở 
vị trí nằm ngang): Tấm tôn nằm giữa các cặp sườn / các cặp xà dọc, ở 
tối thiểu 3 mảng (bay) tôn (dọc theo két), với 1 điểm đo/mỗi tấm. 

∗ Các dải tôn khác: Tấm tôn nằm giữa các các cặp xà dọc thứ 3, ở trên 
cùng 3 mảng (bay) tôn (dọc theo két), với 1 điểm đo/mỗi tấm.  

(2) Các sườn / xà dọc trên tôn vỏ ngoài và trong: 

∗ Ở dải tôn trên cùng: Mỗi sườn / xà dọc, ở trên cùng 3 mảng (bay) tôn, 
với 3 điểm đo tấm thành và 1 điểm đo tấm mép.  

∗ Ở các dải tôn khác: Mỗi sườn / xà dọc thứ 3, ở trên cùng 3 mảng (bay) 
tôn, với 3 điểm đo tấm thành và 1 điểm đo tấm mép. 
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(3) Các mã sườn / xà dọc:  

∗ Tối thiểu 3 mã (ở trên, ở giữa và ở đáy) két, ở trên cùng 3 mảng (bay) 
tôn, với 5 điểm đo/ mỗi mã. 

(4) 

∗ 

∗ Băng ngang (band) hẹp trong khoảng 25 mm từ đường hàn liên kết với 
tấm mặt của bệ vách (shelf plate): 5 điểm đo/1 mét dài băng. 

(2) 

∗ 

∗ 

Các kết cấu rộng bản thẳng đứng và các vách ngang (Tối thiểu 2 kết cấu 
rộng bản thẳng đứng và cả 2 vách ngang) 

Các dải tôn quanh vùng liên kết với các xà dọc nằm ngang (xà có tôn 
thành ở vị trí nằm ngang): 5 điểm đo/2 m2 diện tích. 

∗ Các dải tôn khác: 2 điểm đo giữa mỗi cặp nẹp gia cường. 
(5) Xà nằm ngang (xà có tôn thành ở vị trí nằm ngang) 

∗ Tôn thành mỗi xà ở trên cùng 3 mảng (bay) tôn: 2 điểm đo giữa mỗi 
cặp nẹp gia cường. 

(6) Nẹp gia cường tấm thành, nếu có: 1 điểm đo 
3. Các vách ngang trong các hầm hàng:  

(1) Bệ chân vách:  

∗ Băng ngang (band) hẹp trong khoảng 25 mm từ đường hàn bệ chân 
vách với tôn đáy đôi: 5 điểm đo/1 mét dài băng.  

Vách ngang:  

Băng ngang (band) tôn vách ở lưng chừng chiều cao: 5 điểm đo/1 m2 
diện tích tấm. 

Băng ngang (band) tôn vách sát boong hoặc dưới tấm mặt của bệ trên 
của vách (upper stool shelf plate): 5 điểm đo/1 m2 diện tích tấm. 

4. Các kết cấu boong kể cả tôn boong nối mạn giữa các miệng hầm (cross strips), 
các lỗ khoét miệng hầm hàng, thành quây, nắp miệng hầm hàng và các két đỉnh 
mạn:  
(1) Tôn boong giữa các miệng hầm: Khu vực nghi ngờ, với 5 điểm đo/1 mét dài 

tấm nằm giữa các xà boong. 
(2) Các xà boong:  

∗ Xà ngang, với 5 điểm đo tại mỗi đầu cuối và giữa nhịp. 

∗ Xà dọc, với 5 điểm đo trên cả tấm thành và tấm mép. 
(3) Nắp miệng hầm:  

∗ Tấm viền nắp: Mỗi tấm viền (phải, trái, trước, sau) 3 vị trí đo. Mỗi vị trí 5 
điểm đo. 

∗ Tôn nắp: 3 băng (band) dọc tàu (1 giữa tâm, 2 hai bên), với 5 điểm 
đo/mỗi băng. 

(4) Thành quây miệng hầm: Mỗi thành quây (phải, trái, trước, sau) 1 băng tôn 
thành ở dưới 1/3 độ cao và 1 băng ở trên 2/3 độ cao, với 5 điểm đo/mỗi 
băng. 
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(5) 

∗ 

(6) 

(7) 

(8) 

(2) 

(3) 

(4) 

∗ 

∗ 

(5) 

(4) 

∗ 

(5) 

Các két nước dằn đỉnh mạn: 

Các vách ngang kín nước, 2 vách ngang giảm mặt thoáng đại diện và 3 
mảng (bay) tôn nghiêng đáy két đại diện, với 5 điểm đo/mỗi m2 tôn và 5 
điểm đo/mỗi mét dài nẹp vách. 

Tôn boong chính: Tấm có nghi ngờ và 4 tấm kề cận, với 5 điểm đo/1 m2 diện 
tích tấm. 
Các xà dọc boong chính: 3 xà, nơi tôn boong được đo, với 5 điểm đo (trên 
cả tấm thành và tấm mép)/1 m dài xà dọc. 
Sườn/khung ngang khoẻ: Các tấm nghi ngờ, với 5 điểm đo/1 m2 diện tích 
tấm. 

5. Kết cấu đáy đôi và két hông, đối với tàu mạn đơn:  
(1) Tôn đáy đôi:  

∗ Khu vực nghi ngờ và kề cận, với 5 điểm đo/1 mét dài tấm nằm giữa 2 xà 
dọc kề nhau. 

Các đà dọc đáy đôi: 3 đà, nơi tôn đáy đôi được đo, với 3 điểm đo tấm mép 
và 3 điểm đo tấm thành/mỗi xà. 
Sống đáy hoặc đà ngang đáy: Các tấm nghi ngờ, với 5 điểm đo/1 m2 diện 
tích tấm. 
Vách kín nước (đà ngang kín nước):  

Phần 1/3 ở phía dưới, với 5 điểm đo/1 m2 diện tích tấm. 

Phần 2/3 ở phía trên, với 5 điểm đo/1 m2 diện tích tấm xen kẽ. 
Sườn khoẻ: Các tấm nghi ngờ, với 5 điểm đo/1 m2 diện tích tấm. 

(6) Xà dọc đáy/mạn: Tối thiểu 3 xà trong khu vực nghi ngờ, với 3 điểm đo tấm 
mép và 3 điểm đo tấm thành/mỗi xà. 

6. Kết cấu đáy đôi và két hông, đối với tàu mạn kép:  
(1) Tôn đáy, đáy đôi và két hông:  

∗ Tối thiểu 3 mảng tôn ngang qua két đáy đôi, trong đó có một mảng phía 
sau (Đo xung quanh và phía dưới các miệng ống nạp chất lỏng). Cứ 
mỗi miếng tôn nằm giữa các nẹp dọc và đà ngang đáy thực hiện 5 điểm 
đo. 

(2) Nẹp dọc đáy, đáy đôi và két hông: Tối thiểu 3 nẹp trong mỗi mảng tôn đáy 
được đo, mỗi nẹp 3 điểm đo trên tấm mép và 3 điểm đo trên tấm thành. 

(3) Các sống dọc đáy, trong đó có sống dọc kín nước,  

∗ Ở 3 vị trí: phía trước, phía sau và giữa két. Mỗi vị trí, giữa mỗi cặp nẹp 
gia cường tôn thành thực hiện 1 số đo, tối thiểu 3 số đo. 

Các đà ngang đáy, kể cả các đà ngang kín nước:  

3 đà ngang trong mỗi mảng tôn đáy được đo, với các điểm đo bố trí ở 2 
đầu cuối và giữa nhịp. Số lượng các điểm đo: 5 điểm/2 m2 diện tích 
tấm. 

Khung sườn khoẻ trong két hông: 3 đà ngang trong mỗi mảng tôn đáy được 
đo. Mỗi đà với 5 điểm/1 m2 diện tích tấm thành và 1 điểm đo tấm mép. 
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(6) 

∗ 

∗ 

(1) 

(2) 

Vách ngang kín nước và vách giảm mặt thoáng: 

1/3 phần phía dưới của vách: 5 điểm/1 m2 diện tích tấm. 

2/3 phần phía trên của vách: 5 điểm/2 m2 diện tích tấm. 

∗ Các nẹp vách (tối thiểu 3 nẹp): 5 điểm đo tấm thành (2 - ở mỗi đầu cuối 
và 1 - giữa nhịp) và 3 điểm đo tấm mép (1 - ở mỗi đầu cuối và 1 - giữa 
nhịp) 

(7) Nẹp gia cường tấm, nếu có, mối nẹp thực hiện 1 số đo. 
7. Các hầm hàng:  

(1) Các sườn mạn: Sườn nghi ngờ và mỗi sườn kề cận. 

∗ Tại mỗi đầu cuối và giữa nhịp sườn, với 5 điểm đo cho cả tấm mép và 
5 điểm đo cho tấm thành/mỗi sườn. 

∗ 5 điểm đo trong khoảng chiều rộng 25 mm tính từ đường hàn liên kết 
với tôn mạn và tôn nghiêng ở phía dưới 

 
III ĐỐI VỚI TÀU HÀNG KHÔNG PHẢI LÀ TÀU CHỞ DẦU, CHỞ HOÁ CHẤT VÀ 

TÀU CHỞ HÀNG RỜI 
Tôn tấm: Khu vực nghi ngờ và các tấm kề cận, với 5 điểm đo/1 m2 diện tích 
tấm. 
Xà/đà khoẻ: Khu vực nghi ngờ, với 5 điểm đo/1 m2 diện tích tấm. 

(3) Các xà/đà: Khu vực nghi ngờ, với 3 điểm đo tấm mép và 3 điểm đo tấm 
thành/mỗi xà/đà. 
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Phụ lục 4.4 
KIỂM TRA TIẾP CẬN VÀ ĐO CHIỀU DÀY TRONG ĐỢT KIỂM TRA TRUNG GIAN 

VÀ KIỂM TRA HÀNG NĂM 
 
Phụ lục này tóm lược khối lượng kiểm tra tiếp cận và đo chiều dày các thành phần cơ 
cấu thân tàu trong đợt kiểm tra trung gian và hàng năm. Khối lượng đo và kiểm tra tiếp 
cận tại đợt kiểm tra trung gian đối với tàu chở dầu, tàu chở xô hoá chất nguy hiểm và 
tàu chở hàng rời trên 10 tuổi và tàu chở hàng khô tổng hợp trên 15 tuổi tương đương 
với khối lượng đo và kiểm tra tiếp cận phải thực hiện trong đợt kiểm tra định kỳ lần 
cuối. 
Các khu vực nghi ngờ đã được chỉ ra trong đợt kiểm tra định kỳ hoặc trung gian lần 
cuối phải được kiểm tra trạng thái chung và kiểm tra tiếp cận. (Tại đợt kiểm tra hàng 
năm, việc kiểm tra các khu vực nghi ngờ trong các két hàng tàu chở dầu và tàu chở xô 
hoá chất nguy hiểm không phải nhất thiết phải làm). Khi đó, việc đo chiều dày phải thực 
hiện đối với các vùng có hao mòn lớn. 

I. Đối với tàu chở dầu và tàu chở xô hoá chất nguy hiểm 
1. Kiểm tra tiếp cận. 

 Không yêu cầu phải kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra trung gian 
tàu chở dầu và chở xô hoá chất dưới 10 tuổi. 

2. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra trung gian.  
 Các khu vực nghi ngờ. 
 Các kết cấu trong các két dằn (tàu trên 5 tuổi):   

∗ Đo khi đăng kiểm viên xét thấy cần thiết, sau khi kiểm tra bên trong két, thấy  
lớp phủ chống rỉ ở trạng thái kém, hao mòn tăng cường hoặc các khiếm 
khuyết khác hoặc khi không có lớp phủ chống rỉ.  

 Các kết cấu trong các két hàng (tàu trên 5 tuổi) 
 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 

phụ lục 4-3. 
3. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra hàng năm (Chỉ yêu cầu đối với tàu trên 5 tuổi). 

 Các khu vực nghi ngờ, trừ các kết cấu trong két hàng. 
 Các kết cấu trong các két dằn, (tàu trên 5 tuổi): 

∗ Đo chiều dày phải thực hiện khi kiểm tra bên trong két phát hiện thấy hao 
mòn tăng cường (extensive corrosion).  

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007  168



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 

II. Đối với tàu chở hàng rời 
1. Kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra trung gian 

Khoang và két Thành phần kết cấu phải kiểm tra 
Các nắp hầm và thành quây miệng hầm Tất cả tôn nắp và tôn thành quây*2   
Các hầm hàng (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 
năm) 

Tối thiểu ¼ số sườn khoang*1 và các vách 
ngang*2*3 trong hầm hàng mũi và 1 hầm 
hàng khác tuỳ chọn (trừ hầm hàng mạn 
kép) 
Các kết cấu khác, khi xét thấy cần 

2. Kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra hàng năm 
Khoang và két Thành phần kết cấu phải kiểm tra 

Các nắp hầm và thành quây miệng 
hầm 

Tất cả tôn nắp và tôn thành quây*2   

Các hầm hàng  
(10 năm < tuổi tàu ≤ 15 năm) 

 
1/3 chiều dài sườn ở phía dưới của tối thiểu 
¼ số sườn khoang*1 trong hầm hàng mũi. 
Theo đó, nếu xét thấy cần phải mở rộng 
kiểm tra đối với các sườn*1 còn lại trong hầm 
hàng mũi và ¼ số sườn trong tất cả các hầm 
hàng còn lại (trừ hầm hàng mạn kép) 

(tuổi tàu > 15 năm) 1/3 chiều dài sườn ở phía dưới của tối thiểu 
¼ số sườn khoang*1 trong hầm hàng mũi và 
1 hầm hàng khác tuỳ chọn. Theo đó, nếu xét 
thấy cần phải mở rộng kiểm tra đối với các 
sườn*1 còn lại trong hầm hàng đó và ¼ số 
sườn trong tất cả các hầm hàng còn lại (trừ 
hầm hàng mạn kép) 

*1: Bao gồm cả các liên kết cuối và tôn vỏ kề cận 

*2: Bao gồm cả các xà nẹp 

*3: Kiểm tra tiếp cận các vách ngang, tối thiểu phải thực ở 4 mức (theo độ cao) như sau: 
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(1) Ngay trên đáy đôi và ngay trên đường nối tấm đứng (gussets) của vách, nếu có, và tấm 
nghiêng (shedders) chân vách, đối với vách không có bệ chân vách (lower stool). 

 

Tấm nghiêng 
(Shedder plate)

Tấm đứng 
(Gusset pate) 

Tấm mặt bệ vách 
(Shelf plate) 

Bệ dưới của vách 
(Upper stool) 

Tấm nghiêng 
(Shedder plate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ngay phía trên và dưới tấm mặt bệ dưới vách (lower stool shelf plate), (đối với vách có bệ 
chân vách) và ngay sát trên đường viền tấm nghiêng (shedders) của vách. 

(3) Khoảng giữa chiều cao của vách. 

(4) Ngay dưới tôn boong trên và vùng kề cận với két cánh (wing tank) và ngay sát dưới tấm 
mặt (shelf plate) bệ trên của vách, đối với các vách có bệ trên hoặc ngay sát dưới két đỉnh 
mạn. 

3. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra trung gian 

 Các kết cấu trong các két dằn (tàu trên 5 tuổi): 

 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 
kiểm tra trước. 

∗ Đo để đánh giá trạng thái các kết cấu trong khu vực nghi ngờ (suspect area) 
từ đợt kiểm tra trước đó. 

∗ Đo khi đăng kiểm viên xét thấy cần thiết, sau khi kiểm tra bên trong két, thấy 
trạng thái lớp phủ chống rỉ ở trạng thái kém, hao mòn tăng cường hoặc các 
khuyết tật khác hoặc khi không có lớp phủ chống ăn mòn.  

 Các thành quây và nắp hầm (tàu trên 5 tuổi): 

∗ Đo khi đăng kiểm viên xét thấy cần thiết, sau khi kiểm tra kiểm tra tiếp cận. 
 Các kết cấu phải kiểm tra tiếp cận trong các hầm hàng (tàu trên 5 tuổi): 

∗ Đo để đánh giá trạng thái các kết cấu trong khu vực nghi ngờ (suspect area) 
từ đợt kiểm tra trước đó. 

∗ Đo đến mức đủ để xác định mức độ mòn chung và mòn cục bộ ở các khu 
vực phải kiểm tra tiếp cận. 

∗ Có thể được miễn giảm đo khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận ghi nhận là 
không có sự suy giảm đáng kể đối với các kết cấu và trạng thái lớp phủ 
chống rỉ vẫn còn hiệu dụng. 
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 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

4. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra hàng năm 
 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 

kiểm tra trước. 
 Các kết cấu trong các két dằn (tàu trên 5 tuổi): 

∗ Đo chiều dày phải thực hiện khi thấy hao mòn tăng cường (extensive 
corrosion).  

 Nắp hầm và thành quây miệng hầm hàng:  

∗ Khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận thấy cần thiết phải tiến hành đo chiều 
dày.  

 Các kết cấu trong các hầm hàng (sườn mã cuối và tôn vỏ kề cận). 

∗ Khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận thấy cần thiết phải tiến hành đo chiều 
dày.  

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

III. Đối với tàu chở quặng 
1. Kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra trung gian 

 Nắp hầm và thành quây miệng hầm: Tất cả tôn nắp và tôn thành quây và các 
nẹp. 
 Các kết cấu trong các hầm hàng (5 năm < tuổi tàu ≤ 10 năm): 

∗ Các vách ngang trong 1 hầm hàng phía mũi và 1 hầm hàng khác tuỳ chọn.  
2. Kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra hàng năm 

 Nắp hầm và thành quây: Tôn nắp hầm và thành quây miệng hầm kể cả các nẹp 
của chúng. 

3. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra trung gian. 
 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 

kiểm tra trước. 
 Các kết cấu trong các két dằn (tuổi tàu > 5 năm): 

∗ Đo để đánh giá trạng thái các kết cấu trong khu vực nghi ngờ (suspect area) 
từ đợt kiểm tra định kỳ trước đó. 

∗ Đo khi đăng kiểm viên xét thấy cần thiết, sau khi kiểm tra bên trong két, thấy 
trạng thái lớp phủ chống rỉ ở trạng thái kém, hao mòn tăng cường hoặc các 
khiếm khuyết khác hoặc khi không có lớp phủ chống ăn mòn.  

 Các kết cấu phải kiểm tra tiếp cận trong các hầm hàng (tuổi tàu > 5 năm): 

∗ Đo để đánh giá trạng thái các kết cấu trong khu vực nghi ngờ (suspect area) 
từ đợt kiểm tra trước đó. 

∗ Đo đến mức đủ để xác định mức độ mòn chung và mòn cục bộ ở các khu 
vực phải kiểm tra tiếp cận. 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007  171



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 

∗ Có thể được miễn giảm đo khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận ghi nhận là 
không có sự suy giảm đáng kể đối với các kết cấu và trạng thái lớp phủ 
chống rỉ vẫn hiệu dụng. 

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

4. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra hàng năm : 
 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 

kiểm tra trước. 
 Các kết cấu trong các két dằn (tuổi tàu > 5 năm):  

∗ Đo chiều dày phải thực hiện khi theo kết quả kiểm tra bên trong thấy hao mòn 
tăng cường (extensive corrosion).  

 Nắp hầm và thành quây miệng hầm hàng:  

∗ Khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận thấy cần thiết phải tiến hành đo chiều 
dày.  

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 
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IV. Đối với tàu chở hàng khô tổng hợp 
1. Kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra trung gian (5 năm < tuổi tàu ≤ 15 

năm). 
Khoang và két Thành phần kết cấu phải kiểm tra 

Các nắp hầm và thành quây miệng hầm Tất cả tôn nắp và tôn thành quây*2   
Các hầm hàng dùng để chở gỗ  Phần chân các sườn khoang*1 

Các mã liên kết chân sườn 
Phần chân các vách ngang 
Phần chân các ống đo, ống thông hơi ngay 
trên sàn két 

2. Kiểm tra tiếp cận các kết cấu trong đợt kiểm tra hàng năm 
Khoang và két Thành phần kết cấu phải kiểm tra 

Các nắp hầm và thành quây miệng hầm Tất cả tôn nắp và tôn thành quây*2   
Các hầm hàng  
(Tàu chở gỗ trên 5 tuổi) 

 
Các sườn khoang khi đăng kiểm viên kiểm 
tra bên trong thấy cần. Theo kết quả kiểm 
tra đó, nếu thấy cần phải mở rộng kiểm tra 
đối với các sườn*1 còn lại trong hầm hàng 
đó và ¼ số sườn trong tất cả các hầm 
hàng còn lại (trừ hầm hàng mạn kép) 

(tuổi tàu > 15 năm) Tối thiểu ¼ số sườn khoang*1 và mã chân 
sườn trong hầm hàng mũi và 1 hầm hàng 
khác tuỳ chọn. Theo đó, nếu xét thấy cần 
phải mở rộng kiểm tra đối với các sườn*1 
còn lại trong hầm hàng đó và ¼ số sườn 
trong tất cả các hầm hàng còn lại 

*1: Bao gồm cả các liên kết cuối và tôn vỏ kề cận 

*2: Bao gồm cả các xà nẹp 

3. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra trung gian (Tuổi tàu > 5 năm). 
 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 

kiểm tra trước. 
 Các kết cấu trong các két dằn: 

∗ Đo khi đăng kiểm viên xét thấy cần thiết, sau khi kiểm tra bên trong két, thấy 
trạng thái lớp phủ chống rỉ ở trạng thái kém, hao mòn tăng cường hoặc các 
khiếm khuyết khác hoặc khi không có lớp phủ chống ăn mòn.  

 Các thành quây và nắp hầm: 

∗ Có thể miễn giảm đo nếu đăng kiểm viên, thông qua kiểm tra tiếp cận thấy 
trạng thái thoả mãn. 

 Các kết cấu phải kiểm tra tiếp cận trong các hầm hàng: 

∗ Đối với tàu trên 10 tuổi: Phải đo chiều dày nếu đăng kiểm viên, qua kiểm tra 
bên trong thấy cần thiết. 
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∗ Đối với tàu chở gỗ: Đo để đánh giá trạng thái các kết cấu trong khu vực nghi 
ngờ (suspect area) từ đợt kiểm tra trước đó. 
Có thể được miễn giảm đo khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận ghi nhận là 
không có sự suy giảm đáng kể đối với các kết cấu và trạng thái lớp phủ 
chống rỉ vẫn hiệu dụng. 

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

4. Đo chiều dày trong đợt kiểm tra hàng năm. 
 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 

kiểm tra trước. 
 Các kết cấu trong các két dằn, (tuổi tàu > 5 năm):  

∗ Đo chiều dày phải thực hiện nếu qua kiểm tra bên trong thấy hao mòn tăng 
cường (extensive corrosion).  

 Nắp hầm và thành quây miệng hầm hàng:  

∗ Có thể được miễn giảm đo khi đăng kiểm viên kiểm tra tiếp cận ghi nhận là 
không có sự suy giảm đáng kể đối với các kết cấu và trạng thái lớp phủ 
chống rỉvẫn phát huy được chức năng của nó. 

 Các kết cấu trong tất cả các hầm hàng (tuổi tàu> 10 năm):  

∗ Đo chiều dày phải thực hiện nếu qua kiểm tra bên trong và kiểm tra tiếp cận 
thấy hao mòn tăng cường (extensive corrosion). 

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

V. Đối với tàu khác các loại tàu nêu trên 
1. Đo chiều dày các kết cấu trong đợt kiểm tra trung gian: 

 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 
kiểm tra trước. 
 Các kết cấu trong các két dằn (tuổi tàu > 5 năm): 

∗ Đo khi đăng kiểm viên xét thấy cần thiết, sau khi kiểm tra bên trong két, khi 
thấy trạng thái lớp phủ chống rỉ ở trạng thái kém hoặc không có.  

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

2. Đo chiều dày các kết cấu trong đợt kiểm tra hàng năm: 
 Tất cả các thành phần kết cấu: Đo các khu vực nghi ngờ đã được xác lập từ đợt 

kiểm tra trước. 

∗ Đo chiều dày phải thực hiện nếu qua kiểm tra bên trong và kiểm tra tiếp cận 
thấy hao mòn tăng cường (extensive corrosion).  

 Nếu thấy hao mòn lớn (substantial corrosion) phải bổ sung đo chiều dày theo 
phụ lục 4-3. 

 Các kết cấu trong các két dằn: 
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Phụ lục 4-5 
GIỚI HẠN HAO MÒN CHO PHÉP ĐỐI VỚI CÁC KẾT CẤU THÂN TÀU VÀ THIẾT BỊ 

 
1  Yêu cầu chung 

(1) Trong hướng dẫn đo chiều dày kết cấu thân tàu qui định các giới hạn cho 
phép về hao mòn các kết cấu thân tàu dùng làm cơ sở để quyết định 
phương án sửa chữa phục vụ cho việc duy trì cấp tàu. 

(2) Khi phát hiện thấy hao mòn các kết cấu thân tàu hoặc thiết bị vượt quá giới 
hạn cho phép qui định trong hướng dẫn đo chiều dày kết cấu thân tàu thì cần 
tiến hành khảo sát chi tiết hơn phục vụ cho việc đưa ra phương án sửa chữa 
phục hồi. Phương án sửa chữa phải được thông qua đăng kiểm trước khi 
tiến hành sửa chữa. 

(3) Các giới hạn khiếm khuyết cho phép trong hồ sơ của phương án sửa chữa 
phải phù hợp với các qui định của Qui phạm và hướng dẫn đo chiều dày kết 
cấu thân tàu, trừ trường hợp tàu hoặc seri tàu cụ thể có tiêu chuẩn hao mòn 
riêng đã được Đăng kiểm chấp nhận. Tiêu chuẩn hao mòn của tàu hoặc seri 
tàu cụ thể nói trên thường được kỹ thuật chủ tàu thiết lập trên cơ sở tiêu 
chuẩn chung cho phép về hao mòn các kết cấu và thực tế trong đóng mới 
các kết cấu được chế tạo với chiều dày lớn hơn và các chỉ số về độ bền cao 
hơn so với qui định của Qui phạm. Tài liệu này phải được Đăng kiểm trung 
ương xét duyệt cho từng trường hợp trước khi áp dụng. Các giới hạn cho 
phép cũng được dùng khi tính để nghiệm lại: 
(a)  Độ bền chung thân tàu (Longitudinal strength); 
(b)  Đặc trưng cung cấp (Equipment Number); 
(c)  Thực hiện các bản tính nghiệm trực tiếp về sức bền. 

(4) Giới hạn hao mòn đối với các hạng mục kết cấu thân tàu và thiết bị không 
được qui định trong hướng dẫn đo chiều dày kết cấu thân tàu và thiết bị thì 
sẽ được Đăng kiểm viên hiện trường quyết định. 

(5) Hướng dẫn đo chiều dày kết cấu thân tàu và thiết bị có thể áp dụng cho các 
thành phần kết cấu thân tàu được chế tạo bằng thép có độ bền bình thường 
(Mild steel) và thép có độ bền cao (High tensile steel). 

(6)  Ngoài ra, đối với tàu hàng rời, cần thoả mãn các quy định an toàn tàu hàng 
rời đã hiệu lực từ trước đối với tàu hàng rời hiện có. 

2 Các giới hạn hao mòn cho phép 
(1) Đối với các thành phần kết cấu cơ bản của thân tàu 

(a)  Các giới hạn hao mòn cho phép đối với tôn tấm và các xà/đà, nẹp gia 
cường được qui định trong bảng dưới đây 

(b)  Các giới hạn hao mòn cho phép đối với các thành phần kết cấu tham 
gia đảm bảo độ bền chung thân tàu được qui định trong bảng trên với 
điều kiện là mô đun chống uốn mặt cắt ngang thân tàu còn nằm trong 
giới hạn cho phép. 

(c)  Các giá trị giới hạn hao mòn cho phép là các giá trị giới hạn khi hao 
mòn của các thành phần kết cấu là tương đối đồng đều (hao mòn 
tương đối đồng đều được qui định trong mục .3). 
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(d) Không lệ thuộc vào các quy định trong bảng dưới đây (nghĩa là mặc dù 
hao mòn chung chưa đến giới hạn nói trên) giới hạn hao mòn cho phép 
đối với các hao mòn cục bộ như các hao mòn do ứng suất và rỗ cục bộ 
cần được Đăng kiểm viên hiện trường kiểm tra kỹ và quyết định. Trong 
mọi trường hợp giới hạn cho phép đối với các hao mòn cục bộ, trừ 
trường hợp hao mòn do ứng suất, không được vượt quá 40%. 

 

Cơ cấu Mức độ hao mòn cho phép 
20% chiều dày ban đầu + 1 
mm  

* Tôn vỏ 
* Tồn boong tính toán  
* Xà dọc của tôn boong tính toán và tôn mép 

mạn của boong tính toán 
* Vách kín nước trong két sâu 
* Tôn đáy trong 
* Đà ngang và sống dọc đáy đôi 
* Các thành phần kết cấu khoẻ (kết cấu sơ cấp) 

(tấm thành và tấm mép tự do) 

* 

25% chiều dày ban đầu *1

* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn 
khoang  
Tôn vách kín nước 

* Tấm thành, tấm mép tự do và mã của sườn ( 
trừ các sườn khoang), xà dọc, nẹp và mã  

* Tôn boong dưới boong tính toán 
* 

30% chiều dày ban đầu *2  

Nắp và xà miệng hầm hàng 

*1 Đối với các tàu chở hàng rời, có ghi nhận trong thông báo kiểm tra "Thoả mãn 
các yêu cầu về kết cấu và ổn định trong trường hợp ngập các khoang hàng số: 
..., ... " (Tàu thoả mãn các yêu cầu đối với tàu hàng rời mới, chương 29 phần 
2A quy phạm), giới hạn hao mòn cho phép đối với tấm vách sóng là 3 mm. Nếu 
hao mòn trong khoảng 2,5 - 3 mm, cần phục hồi lớp phủ chống rỉ và yêu cầu đo 
chiều dày hàng năm. 

*2 Đối với các tàu chở hàng rời, có hợp đồng đóng mới sau 01.07.1998, hao mòn 
cho phép đối với các nắp hầm đặt ở phía trước 0,25L, tính từ điểm cuối phía 
mũi của chiều dài L, là 1,5 mm. Nếu hao mòn trong khoảng 1 - 1,5 mm, cần 
phục hồi lớp phủ chống rỉ và yêu cầu đo chiều dày hàng năm. Khi thay tôn nắp 
hầm dạng hộp kín cần đo chiều dày các cơ cấu bên trong, hao mòn cho phép là 
1,5 mm. 
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CHIỀU DÀY CHO PHÉP CÁC CƠ CẤU THÂN TÀU BẰNG THÉP 
Đối với các cơ cấu với 
giới hạn hao mòn cho 
phép là 20%to+ 1mm 

Đối với các cơ cấu với 
giới hạn hao mòn cho 

phép là 25%to mm 

Đối với các cơ cấu với 
giới hạn hao mòn cho 

phép là 30%to mm 
Chiều dày 
ban đầu 
to, mm Giới hạn 

phải thay 
Giới hạn 

H.mòn lớn 
Giới hạn 
phải thay 

Giới hạn 
H.mòn lớn 

Giới hạn 
phải thay 

Giới hạn 
H.mòn lớn 

8.0 5.6 6.2 6.0 6.5 5.6 6.2 
9.0 6.3 7.0 6.7 7.3 7.0 6.3 

10.0 7.0 7.7 7.5 8.1 7.0 7.7 
11.0 7.8 8.6 8.2 8.9 7.7 8.5 
12.0 8.6 9.4 9.0 9.7 8.4 9.3 
13.0 9.4 10.3 9.7 10.6 9.1 10.1 
14.0 10.2 11.1 90.8 10.5 11.4 10.8 
15.0 11.0 12.0 11.2 12.2 11.6 10.5 
16.0 11.8 12.8 12.0 13.0 12.4 11.2 
17.0 12.6 13.7 12.7 13.8 11.9 13.2 
18.0 13.4 14.5 13.5 14.6 12.6 13.9 
19.0 14.2 15.4 14.2 15.4 13.3 14.7 
20.0 15.0 16.2 15.0 16.2 15.5 14.0 
21.0 15.8 17.1 15.7 17.1 14.7 16.3 
22.0 16.6 17.9 16.5 17.9 15.4 17.0 
23.0 17.4 18.8 17.2 18.7 16.1 17.8 
24.0 18.2 19.6 18.0 19.5 16.8 18.6 
25.0 19.0 20.5 18.7 20.3 17.5 19.4 
26.0 19.8 21.3 19.5 21.1 18.2 20.1 
27.0 20.6 22.2 20.2 21.9 18.9 20.9 
28.0 21.4 23.0 21.0 22.7 19.6 21.7 
29.0 22.2 23.9 21.7 23.6 20.3 22.5 
30.0 23.0 24.7 22.5 24.4 21.0 23.2 
31.0 23.8 25.6 23.2 25.2 21.7 24.0 
32.0 24.6 26.4 24.0 26.0 22.4 24.8 
33.0 25.4 27.3 24.7 26.8 23.1 25.6 
34.0 26.2 28.1 25.5 27.6 23.8 26.3 
35.0 27.0 29.0 26.2 28.4 24.5 27.1 
36.0 27.8 29.8 27.0 29.2 25.2 27.9 
37.0 28.6 30.7 27.7 30.1 25.9 28.7 
38.0 29.4 31.5 30.9 28.5 26.6 29.4 
39.0 30.2 32.4 27.3 29.2 31.7 30.2 
40.0 31.0 33.2 30.0 32.5 28.0 31.0 
41.0 31.8 34.1 30.7 33.0 28.7 31.8 
42.0 32.6 34.9 31.5 34.1 29.4 32.5 
43.0 33.4 35.8 32.2 34.9 30.1 33.3 
44.0 34.2 36.6 33.0 35.7 30.8 34.1 
45.0 35.0 37.5 33.7 36.6 31.5 34.9 
46.0 35.8 38.3 34.5 37.4 32.2 35.8 
47.0 36.6 39.2 32.2 36.4 36.2 38.2 
48.0 36.0 39.0 33.6 37.4 40.0 37.2 
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(2) Các sườn khoang 

Bằng & lớn hơn 
200m 

Chiều dày còn lại tối thiểu của tấm thành và các mã liên kết sườn không 
được nhỏ hơn các trị số trong bảng sau. 

Chiều dài tàu 
(m) Nhỏ hơn 150m Bằng & lớn hơn 150m 

Nhưng nhỏ hơn 200m

Chiều dày tối 
thiểu 

6 mm 7 mm 7,5 mm 

(3) Chiều dày tối thiểu của các thành phần kết cấu chế tạo từ thép có độ bền 
cao 

 Nếu thép có độ bền cao được dùng cho các đà dọc đáy của tàu dầu kết cấu 
đáy đơn, thì giá trị giới hạn hao mòn cho phép của tôn thành có thể được lấy 
là 25% của chiều dày ban đầu. Nếu thép có độ bền cao được dùng cho các 
thành phần kết cấu khác thì giá trị giới hạn hao mòn cho phép được lấy phù 
hợp với mục (1) và (2) nói trên. 

(4) Xích neo 
 Giới hạn cho phép lượng giảm đường kính xích neo là 12% đường kính 

nguyên bản. Tuy vậy khi lượng giảm đó trên 10% đường kính nguyên bản, 
Đăng kiểm viên cần lưu ý vào biên bản để chủ tàu có kế hoạch thay. Nếu 
thực tế do không có xích có đường kính đúng với yêu cầu của Qui phạm và 
đường kính xích đã được dùng cao hơn so với yêu cầu thì đường kính ban 
đầu dùng để xác định hao mòn có thể lấy theo giá trị Qui phạm yêu cầu. 

  

3 Mòn đều của thép tấm 

Giá trị trung bình đường kính 
= (a+b)/2 

 Giới hạn giá trị lượng giảm đường kính xích neo được quyết định trên cơ sở 
lấy số đo trung bình đường kính xích neo và các mắt nối ở những nơi có hao 
mòn lớn. Giá trị trung bình đường kính được xác định theo hình vẽ sau đây: 

 
 
 

      

a

b

Mặt cắt ngang đường kính xích neo và mắt nối 

 
 

 
 

Trạng thái mòn dưới đây được xem như là mòn đều. 
(1) Mòn trải đều trên toàn bộ sườn. 
(2) Mòn trải đều trên toàn bộ chiều rộng (mòn theo đường ở các sườn, đà 

ngang đáy, xà ngang và mòn đều ở các vùng tôn giữa các đà ngang đáy, 
các sườn và các xà ngang boong). 

(3) Rỗ và ăn mòn cục bộ vượt quá 70% diện tích tấm (tham khảo hình vẽ dưới 
đây). 
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(a) Nếu toàn bộ tấm bị mòn đồng đều thì 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

(1) Lượng mòn vượt quá giới hạn cho phép: 
 Đăng kiểm viên phải yêu cầu sửa chữa các kết cấu đã bị hao mòn vượt quá 

giới hạn cho phép. Tuy nhiên có thể có sự xem xét đặc biệt khi có cơ sở để 
khẳng định chiều dày cơ cấu nguyên bản lớn hơn nhiều so với quy định của 
qui phạm. 

(2) Đối với các kết cấu có lượng mòn lớn 

 

:  Phần bị hao mòn cục
bộ 

a : Diện tích 

(Tổng diện tích tấm) x 0,7< ∑an

a'n

a4

an

a1
a2

a3

 
 
 

 

Hình 2.9.1

(b) Nếu một phần tấm bị mòn đồng đều thì  

Pb

Hình 2.9.2

  Pb x S1 x 0,7 < ∑an
hoặc 

Sc x S2 x 0,7 < ∑acn

a1

a2

a4acnaR

acl
Sc

S2S1

 

 
 

4 Biện pháp khắc phục đối với hao mòn 
Nếu theo kết quả đo chiều dày thấy hao mòn đáng kể, đăng kiểm viên phải kiểm 
tra kiểu và mức độ phát triển của hao mòn thông qua kiểm tra tăng cường hoặc 
đo chiều dày và thực hiện các biện pháp cần thiết như nêu ở (1) và (2) dưới đây. 
Đặc biệt đối với tàu chở dầu, tàu chở hoá chất và tàu chở hàng rời (kể cả tàu chở 
quặng), khi phát hiện thấy hao mòn lớn (hao mòn vượt 75% giới hạn cho phép, 
nhưng vẫn còn nằm trong giới hạn đó) phải đo chiều dày bổ sung theo phụ lục 4-
3. 

 Đăng kiểm viên phải đưa ra các lưu ý cho việc kiểm tra tiếp theo. Đặc biệt 
đối với tàu chở dầu, tàu chở hoá chất và tàu chở hàng rời (kể cả tàu chở 
quặng), những vùng có hao mòn lớn được xem là khu vực nghi ngờ và đo 
chiều dày cũng như kiểm tra tiếp cận đối với những khu vực đó cũng phải 
thực hiện trong đợt kiểm tra trung gian tiếp theo. 
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5 Giới hạn suy giảm độ bền chung của thân tàu 
(1) Độ bền uốn 

(a) Theo qui định của Qui phạm thì các mặt cắt ngang thân tàu cần được 
đo để xác định mức độ hao mòn từ đợt kiểm tra định kỳ thứ 2 đối với 
tàu chở dầu và chở xô hoá chất nguy hiểm và từ đợt kiểm tra định kỳ 
thứ 3 đối với các tàu khác. Kết quả đo các thành phần kết cấu thân tàu 
cần được báo cáo về Đăng kiểm trung ương (Phòng Phân cấp - Đăng 
ký tàu biển) cùng với các hồ sơ khác của đợt kiểm tra đã thực hiện. 
Việc đo này được thực hiện chủ yếu để đánh giá theo mòn đều của các 
thành phần kết cấu tham gia uốn chung thân tàu. Giới hạn còn lại cho 
phép của độ bền chung của thân tàu [Mô đun chống uốn cho phép của 
mặt cắt ngang thân tàu (được xác định theo các giá trị chiều dày còn lại 
của các thành phần kết cấu tham gia uốn)] được qui định trong bảng 
dưới đây. 

 
Chiều dài 
tàu L (m) 

Mô đun chống uốn cho phép 

L ≤ 60 
 

 

L ≥ 130 

80% giá trị qui định của Qui phạm (77% đối với tàu 
dầu) 

Lấy bằng nội suy bậc nhất 60< L < 130 
 

90% giá trị qui định của Qui phạm (87% đối với tàu 
dầu) 

(b) Khi đo chiều dày các thành phần kết cấu dọc thân tàu ở tiết diện ngang 
trong phần 0,5L ở khu vực giữa tàu theo yêu cầu của Qui phạm, nếu 
diện tích mặt cắt ngang các kết cấu dọc vùng boong (Gồm tôn boong 
và các xà dọc boong. Đối với tàu dầu và tàu chở hoá chất, tất cả tôn 
boong, xà dọc và xà dọc khoẻ trong khoảng 0.1D (D=chiều cao mạn)) 
và vùng đáy (Gồm tôn đáy và các đà dọc đáy. Đối với tàu dầu và tàu 
chở hoá chất, tất cả tôn đáy, đà dọc và đà dọc khoẻ trong khoảng 0.1D 
(D=chiều cao mạn)) vượt quá 10% thì phải tính nghiệm lại mô đun 
chống uốn mặt cắt ngang thân tàu theo kết quả đo chiều dày. Kết quả 
đánh giá độ bền chung thân tàu được ghi vào biên bản. 

(c) Đánh giá độ bền chung thân tàu đối với tàu dầu dài 130 M trở lên và 
trên 10 tuổi phải được thực hiện như sau: 
+ Độ bền chung phải được đánh giá theo kết quả đo chiều dày mặt 

cắt ngang thân tàu trong khoảng 0.4L giữa tàu và trong vùng có 
chứa các két nước dằn và két hàng và giữa 0.4L và 0.5L vũng giữa 
tàu đối với các két dằn và két hàng kề cận mà có thể nằm ngoài 
0.4L giữa tàu. 

+ Kết quả đánh giá độ bền chung thân tàu dầu dài 130 M trở lên và 
trên 10 tuổi phải được ghi vào biên bản đánh giá trạng thái. 
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(2) Sức bền đối với lực cắt 
  Độ bền đối với lực cắt phải được nghiệm lại trong các trường hợp sau: 

(a) Lượng mòn trung bình của dải tôn mạn bất kỳ hoặc vách dọc tàu chở 
dầu hoặc chở hoá chất nguy hiểm vượt quá 3 mm 

(b) Lượng mòn trung bình của dải tôn mạn bất kỳ hoặc vách dọc tàu chở 
quặng hoặc chở hàng rời với các trạng thái xếp hàng xen kẽ vượt quá 
2,5 mm. 
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Phụ lục 4.6 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI LỚP PHỦ CHỐNG RỈ ĐỐI VỚI CÁC KÉT 
DẰN TÀU DẦU 

 
Trạng thái lớp phủ chống rỉ 
Hướng dẫn này tập trung vào việc kiểm tra lớp phủ chống rỉ các kết cấu trong két dằn 
tàu dầu. 
Các lớp phủ chống rỉ trong các két dằn phải được kiểm tra: 
- Trong các đợt kiểm tra trung gian tàu dầu trên 5 tuổi, 
- Trong các đợt kiểm tra định kỳ tàu dầu 
Trạng thái lớp phủ chống rỉ trong các két dằn được đánh giá và phân loại là TỐT, 
TRUNG BÌNH và KÉM dựa trên kết quả kiểm tra xem xét và đánh giá phần trăm diện 
tích lớp phủ bị hư hỏng và bề mặt bị han rỉ. (xem bảng dưới đây) 
a) TỐT (GOOD), TRUNG BÌNH (FAIR), KÉM (POOR) 

Trạng thái lớp phủ bảo vệ được định nghĩa như sau: 
Tốt (Good): Chỉ có các chấm rỉ nhỏ; 
Trung bình (Fair): Lớp phủ bảo vệ bề mặt bị hư hỏng cục bộ tại mép của các nẹp 

gia cường và đường hàn và/hoặc chớm rỉ  trên diện tích bằng hoặc lớn hơn 
20% diện tích của khu vực đang xem xét, nhưng chưa đến mức độ theo định 
nghĩa trạng thái kém. 

Kém (Poor): Lớp phủ bảo vệ bề mặt bị hư hỏng (vỡ) chung trên diện tích trên 20% 
hoặc đã tạo thành lớp rỉ cứng trên diện tích bằng hoặc lớn hơn 10% diện tích 
của khu vực đang xem xét hoặc không có lớp phủ bảo vệ kết cấu. 

Trong hướng dẫn này sẽ làm rõ hơn các khái niệm đã được xác lập đó nhằm đạt 
được sự đánh giá thống nhất về trạng thái lớp phủ chống rỉ như được trình bày tiếp 
theo trong bảng dưới đây: 
Tốt (Good): Chỉ có các chấm rỉ nhỏ chiếm không quá 3% diện tích bề mặt được xem 

xét, không có các hư hỏng lớp phủ phát hiện được bằng kiểm tra xem xét. Han 
rỉ ở các mép kết cấu hoặc đường hàn, phải ít hơn 20% đường viền mép hoặc 
đường hàn trong khu vực được xem xét; 

Trung bình (Fair): Trạng thái hư hỏng của lớp phủ chống rỉ hoặc han rỉ đã xuất hiện 
và chiếm chưa đến 20% diện tích của khu vực đang xem xét. Các vẩy rỉ cứng 
đã xuất hiện và chiếm chưa đến 10% diện tích của khu vực đang xem xét. Han 
rỉ ở các mép kết cấu hoặc đường hàn, phải ít hơn 50% đường viền mép hoặc 
đường hàn trong khu vực được xem xét; 

Kém (Poor): Trạng thái hư hỏng của lớp phủ chống rỉ hoặc han rỉ đã xuất hiện và 
chiếm trên 20% diện tích của khu vực đang xem xét. Các vẩy rỉ cứng đã xuất 
hiện và chiếm trên 10% diện tích của khu vực đang xem xét. Han rỉ ở các mép 
kết cấu hoặc đường hàn, phải trên 50% đường viền mép hoặc đường hàn 
trong khu vực được xem xét; 
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Diễn giải của IACS về các trạng thái TỐT, TRUNG BÌNH, KÉM của lớp phủ chống rỉ 
 TỐT (3) TRUNG BÌNH KÉM 
Hư hỏng của lớp phủ chống rỉ hoặc diện tích 
han rỉ chiếm (1) 

< 3% 3 – 20% > 20% 

Diện tích bề mặt đã xuất hiện vẩy rỉ cứng (1) - < 10% ≥ 10% 
Han rỉ ở các mép kết cấu hoặc đường hàn 
(2) 

< 20% 20 – 50% > 50% 

Ghi chú: 
(1) % là phần trăm diện tích được xét hoặc diện tích được đánh giá 
(2) % là phần trăm mép kết cấu hoặc đường hàn trong khu vực được xét hoặc 

đánh giá 
(3) Các chấm rỉ nhỏ là những điểm han rỉ chưa đến mức có thể nhìn thấy các hư 

hỏng của lớp phủ chống rỉ 
Các diễn giải này về lớp phủ chống rỉ sẽ được minh hoạ bằng các hình ảnh diễn tả việc 
đánh giá trạng thái, sự đồng đều và tính cục bộ của han rỉ trong hình 1, trong khi đó một 
“thư viện các hình” được trình bày trong hình 2 
b) Các khu vực được xem xét 

Cụm từ “khu vực được xem xét” dùng trong định nghĩa trạng thái lớp phủ chống rỉ 
“TRUNG BÌNH” và “KÉM” được giải nghĩa như sau. 
Thừa nhận rằng, trong thực tế kiểm tra các két, các khu vực khác nhau, sự hư 
hỏng ở các lớp phủ chống rỉ và kiểu hao mòn khác nhau, ý định phân nhỏ các biên 
phẳng của két để đánh giá trạng thái lớp phủ, thành các khu vực nhỏ đủ để đăng 
kiểm viên dễ dàng kiểm tra và đánh giá, nhưng không nên phân quá nhỏ, đến mức 
trở nên vô nghĩa về mặt kết cấu hoặc số lượng quá lớn đối với công việc ghi nhận 
thực tế. Khi đó mỗi vùng được xếp mức (TỐT, TRUNG BÌNH, hoặc KÉM) và mức 
của két không được xếp cao hơn mức thấp nhất của “các khu vực được xem xét” 
Cần phải xem xét đặc biệt đối với lớp phủ chống rỉ trong các khu vực kết cấu tới 
hạn (các khu vực đã được xác định theo tính toán là phải theo dõi hoặc từ lịch sử 
khai thác của tàu hoặc của tàu tương tự hoặc tàu cùng seri, nếu có, rất dễ xuất 
hiện các vết nứt, mất ổn định tấm hoặc rỉ phát triển ảnh hưởng xấu đến tính nguyên 
vẹn kết cấu của tàu). Áp dụng các quy định trong bảng trên và mức của mỗi “khu 
vực được xem xét”, mỗi khu vực kết cấu tới hạn được xếp mức (TỐT, TRUNG 
BÌNH,hoặc KÉM), khi đó không được xếp cao hơn mức thấp nhất của các “khu vực 
được xem xét”. 
“Khu vực được xem xét” với trạng thái lớp phủ chống rỉ kém nhất sẽ quyết định liệu 
việc kiểm tra các két nước dằn có phải tiến hành hàng năm tiếp theo hay không. Do 
đó, không phải lấy trạng thái trung bình của lớp phủ chống rỉ cho tất cả “các khu 
vực được xét” trong 1 két để xác định trạng thái trung bình của lớp phủ trong toàn 
bộ két đó. 
Khi có yêu cầu kiểm tra hàng năm các két dằn trong các đợt kiểm tra hàng năm tiếp 
theo, tất cả các “khu vực được xem xét” có lớp phủ chống rỉ ở trạng thái kém và 
các khu vực kề cận phải được kiểm tra. Nếu trạng thái lớp phủ ở các khu vực kề 
cận cũng kém, theo ghi nhận, cần mở rộng kiểm tra khi đăng kiểm viên xét thấy 
cần. 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007  183



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 

Các định nghĩa về các “khu vực được xem xét” là như sau (đồng thời có minh hoạ 
cho các két cánh chứa nước dằn, két dằn mũi và lái trong các hình I, hình II và hình 
III dưới đây) 
 
TÀU DẦU MẠN ĐƠN – CÁC KÉT CÁNH CHỨA NƯỚC DẰN 
Boong và đáy 
Các khu vực tôn boong và tôn đáy cùng với khung xương (một (1) khu vực được 
xét đối với boong và một (1) khu vực được xét đối với đáy) 
Vỏ mạn và các vách dọc 
Các khu vực tôn mạn và vách dọc cùng với khung xương ở 3 vị trí (theo độ cao): 
phía dưới, giữa và phía trên, (ba (3) khu vực được xét đối với mạn và ba (3) khu 
vực được xét đối với vách dọc) 
Các vách ngang (trước và sau) 

 
TÀU DẦU MẠN KÉP 
Két dằn đáy đôi 
Các khu vực của các vách biên két cùng với khung xương, ở phía dưới và nửa 
phía trên của két (hai (2) khu vực phải xét) 

Các khu vực vách ngang cùng với khung xương ở 3 vị trí (theo độ cao): phía dưới, 
giữa và phía trên, (ba (3) khu vực được xét đối với vách trước và ba (3) khu vực 
được xét đối với vách sau) 

Các két dằn mạn kép 
Boong và đáy 
Các khu vực tôn boong và tôn đáy cùng với khung xương (một (1) khu vực được 
xét đối với boong và một (1) khu vực được xét đối với đáy) 
Vỏ mạn và các vách dọc 
Các khu vực tôn mạn và vách dọc cùng với khung xương ở 3 vị trí (theo độ cao): 
phía dưới, giữa và phía trên, (ba (3) khu vực được xét đối với mạn và ba (3) khu 
vực được xét đối với vách dọc) 
Các vách ngang (trước và sau) 
Các khu vực vách ngang cùng với khung xương ở 3 vị trí (theo độ cao): phía dưới, 
giữa và phía trên, (ba (3) khu vực được xét đối với vách trước và ba (3) khu vực 
được xét đối với vách sau) 
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Hình I “các khu vực được xem xét” xác định cho két cánh chứa nước dằn, từ một 

mạn, gồm boong, mạn và vách ngang phía trước 
 
CÁC KÉT DẰN MŨI 
Các khu vực của các vách biên két cùng với khung xương, ở 3 vị trí (theo độ cao): 
phía dưới, giữa và phía trên, (ba (3) khu vực được xét) 

 
Hình II “các khu vực được xem xét” xác định cho két dằn mũi 
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CÁC KÉT DẰ
Các khu vực của các vách biên két cùng với khung xương, ở 3 vị trí (theo độ cao): 
phía dưới và phía trên, (hai (2) khu vực được xét) 

N LÁI 

 
Hình III “các khu vực được xem xét” xác định cho két dằn 
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Hình 1. Ví dụ về đánh giá trạng thái lớp phủ chống rỉ 
 

 
                          HỎNG RẢI RÁC                       HỎNG CỤC BỘ 

 
MỨC ĐỘ HƯ HỎNG 

Hình N – Đánh giá lớp phủ chống rỉ về hư hỏng 
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Hình 1. Ảnh về trạng thái lớp phủ chống rỉ 
 

Ghi chú: Trạng thái lớp phủ chống rỉ: TỐT 
Chớm rỉ: Rải rác 1% 
Chớm rỉ trên mép cơ cấu hoặc đường hàn: cục bộ ít hơn 5% 
Đánh giá rỉ: 

1% rải rác chớm rỉ 5% rỉ cục bộ 

  
Hình n – đánh giá trạng thái lớp phủ chống rỉ 
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Ghi chú: Trạng thái lớp phủ chống rỉ: TRUNG BÌNH 
Hư hỏng của lớp phủ chống rỉ/diện tích han rỉ: cục bộ 15-20%  

ộ lớ  chống rỉ hoặc han rỉ ở các mép kết cấ c đường hàn: 30-
40% 
Lưu ý: TRUNG BÌNH đối với phần dưới các xà dọc, phần còn lại: TỐT 

Diện tích các vẩy rỉ cứng: Chưa đến 10% diện tích han rỉ.  
Hư hỏng cục b p phủ u hoặ

Đánh giá rỉ: 
10% 

rỉ cục bộ 
20% 

rỉ 
33% 

rỉ 

   
Hình o – đánh giá trạng thái lớp phủ chống rỉ 
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Ghi chú: T
Hư hỏng lớ
Diện tích l
Hư h

rạng thái lớp phủ chống rỉ: KÉM 
p phủ chống rỉ/diện tích han rỉ: khoảng 30% 

ớp rỉ cứng: Hơn 10% diện tích han rỉ 
ỏng cục bộ lớp phủ hoặc rỉ trên mép cơ cấu hoặc đường hàn: 30-40% 

Đánh giá rỉ: 
10% 

rỉ cục bộ 
33% 

rỉ 

  
Hình p – đánh giá trạng thái lớp phủ chống rỉ 
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Phụ lục 5 

ÁP DỤNG HỆ THỐNG KIỂM TRA LIÊN TỤC MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH  

 
1. Khố
 Hệ th n để đăng kiểm có thể đánh giá 

ượ t bị tàu bằng việc mở kiểm tra một 
hầ ột cách liên tục và có 
ệ th ạng mục trong cùng 

mộ Nhằm rải đều khối lượng kiểm tra theo thời 
ia  kỳ. 

 ác
) t kiểm tra định kỳ, 

đó mỗi hạng 
mục máy và thiết bị được mở để kiểm tra một lần trong một chu kỳ không 

) Trạng thái của các đối tượng kiểm tra liên tục máy và thiết bị mà chưa được 
ết bị 

ch trình 
bảo dưỡng tàu. Điều đó có thể đóng vai trò như là các biện pháp phòng 
ngừa đối với những hư hỏng có thể trong tương lai của máy và thiết bị chưa 
được mở kiểm tra. Như vậy, có thể phối hợp với công việc duy tu bảo dưỡng 
tàu mà không làm ã được thiết lập. 

(3) N ện thấy các khiếm khuyết của máy, thiết bị hoặc các bộ phận 
m tra trong quá trình thực hiện hệ thống kiểm tra liên tục thì việc 

máy, thiết bị hoặc các bộ phận cùng loại là phải thực hiện 
n hiện trường. 

 
2. Áp dụng 

Về nguyên t ục máy chỉ áp dụng cho các hạng mục máy 
à c kiểm chứng. 
1  thống kiểm tra liên tục máy 

Danh mục các hạng mục máy, thiết bị lạnh có thể áp dụng hệ thống kiểm tra 
liên tục 

STT Tên STT Tên gọi 

i lượng kiểm tra 
ống kiểm tra liên tục máy nhằm tạo điều kiệ

đ c trạng thái của hệ thống động lực và thiế
p
h

n máy và thiết bị theo một qui trình hợp lý, được bố trí m
ng thái mở ra tất cả các hống thay cho việc kiểm tra ở trạ

t lúc trong đợt kiểm tra định kỳ. 
g n, giảm bớt khối lượng kiểm tra trong thời gian kiểm tra định
C  qui định của Hệ thống kiểm tra liên tục máy như sau: 
(1 Các hạng mục máy và thiết bị, phải mở kiểm tra ở các đợ

có thể được mở ra kiểm tra theo kế hoạch bảo dưỡng tàu. Theo 

quá 5 năm.  
(2

mở kiểm tra sẽ được đánh giá theo kết quả mở kiểm tra máy và thi
tương tự cùng với các hồ sơ kiểm tra một cách có hệ thống theo lị

 xáo trộn kế hoạch bảo dưỡng đ
ếu phát hi

được mở kiể
mở rộng kiểm tra 
theo cân nhắc của Đăng kiểm viê

ắc, hệ thống kiểm tra liên t
thiết bị đã được thực tế khai tháv

. Các hạng mục có thể áp dụng hệ

gọi 

Diesel máy chính -  Main diesel engine 

1 Nắp xi lanh kể cả van - Cylinder cover with valves 
2 Sơ mi xi lanh - Cylinder liner  
3 Piston - Piston  
4 Piston và cán piston - Piston and piston rod  
5 Chốt đầu chữ thập và bạc -  Crosshead pin & bearing  
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6 Thanh truyền - Connection rod  
7 Cổ biên và bạc biên - Crankpin & bearing  
8 Cổ trục khuỷu và bạc trục - Crankjournal & bearing  
9 Cơ cấu dẫn động trục cam - Cam shaft driving gear  

10 Tua bin tăng áp - Turbocharger (Turboblower) 
11 Bầu làm mát gió tăng áp - Air inter cooler  
12 Bơm hoặc quạt quét gió - Scavenge air pump or blower  
13 Quạt phụ quét khí - Aux. blower 
14 Bơm phun (cao áp) nhiên liệu - Fuel injection (H.P.) pump  
15 Bơm cấp nhiên liệu đi liền MC - Fuel oil supply pump attached to ME 
16 Bơm dầu bôi trơn đi liền MC - Lub. oil pump attached to ME 
17  attached to ME T.bị làm mát dầu bôi trơn đi liền MC - Lub. oil cooler
18 Bơm hút khô đi liền MC - Bilge pump attached to ME 
19 Bơm nước ngọt L.mát đi liền MC - Cooling fresh water pump att. to ME 
20 Bơm nước biển L.mát đi liền MC -  Cooling sea water pump att. to ME 
21 T.bị làm mát nước ngọt đi liền MC - Cooling F.W. cooler attached to ME 
  

Tua bin chính - Main turbine 

1 Vỏ  - Casing  
2 Vòi phun - Nozzle  
3 Roto và cánh - Rotor and blades  
4 Cơ cấu giảm tốc và khớp nối - Reduction gear and coupling  
5 Ổ đỡ chính và ổ đỡ chặn - Main and thrust bearing 
6 Van vòi phun - Nozzle valve   
7 Van đảo chiều - Maneuvering valve 
  

Hệ trục - Shafting system 

1 Hộp giảm tốc - Reduction gear    
2 Trục lực đẩy và ổ đỡ - Thrust shaft & bearing 
3 Trục trung gian - Intermediate shaft 
4 Ổ đỡ trục trung gian - Intermediate shaft bearing 
5 Khớp nối mềm đường trục chính - Flexible coupling, main shaft line  
6 Cơ cấu đảo chiều đường trục chính - Reversing gear, main shaft line 
7 Cơ cấu li hợp đường trục chính - Clutch gear, main shaft line 
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8 Khớp nối mềm đường trục lai M.phát - Flexible coupling, shaft generator  
9 tor Cơ cấu li hợp đường trục lai máy phát - Clutch gear, shaft genera
  

Tổ máy phát điện - Engine-generator unit 

1 Diesel máy phát chính - Main generator diesel 
2 Diesel máy phát dự phòng - Emergency generator diesel 
3 Turbine máy phát chính - Main generator turbine 
4 Turbine máy phát dự phòng - Emergency generator turbine 
5 Máy phát điện chính - Main generator 
6 Máy phát điện dự phòng - Emergency generator 
7 Diesel máy phát dùng tại cảng - Port used generator diesel 
8 Máy phát điện dùng tại cảng - Port used generator 
  

Hệ thống khí nén - Compressed air system 

1 Máy nén khí khởi động chính - Main start. air compressor 
2 Máy nén khí khởi động phụ - Aux. start. air compressor 
3 Máy nén khí điều khiển - Control air compressor 
4 Máy nén khí dự phòng - Emergency air compressor 
5 Máy nén khí điền đầy - Topping-up compressor 
6 Máy nén khí tạp dụng - General service compressor 
7 Bình khí nén khởi động chính - Main start. air reservoir 
8 Bình khí nén khởi động phụ - Aux. start. air reservoir 
9 Bình khí nén điều khiển - Control air reservoir  

10 Bình khí nén tạp dụng - General service air reservoir 
11 Bình khí nén sự cố - Emergency air reservoir 
  

Hệ thống làm mát - Cooling system 

1 Bơm nước ngọt làm mát M.chính - Cool. F.W. pump, main engine 
2 Bơm N.ngọt làm mát, nhiệt độ cao - Cool. F.W. pump, high temp. 
3 Bơm N.ngọt làm mát, nhiệt độ thấp - Cool. F.W. pump, low temp. 
4 Bơm N.ngọt làm mát áo xi lanh - Jacket F.W. cooling pump 
5 Bơm N.ngọt làm mát piston - Piston F.W. cooling pump 
6 Bơm nước ngọt làm mát máy phụ - Cool. F.W. pump, aux. engine 
7 Bơm N.ngọt làm mát TB tăng áp - Cool. F.W. pump, turbocharger 
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8 Bơm N.ngọt làm mát dự phòng - F.W. Cool. reserve pump 
9 Bơm N.biển làm mát máy chính - Cool. S.W. pump, main engine 

10 Bơm N.biển làm mát máy phụ - Cool. S.W. pump, aux. engine 
11 Bơm N.biển làm mát tua bin T.áp - Cool. S.W. pump, turbocharger 
12 Bơm N.biển phục vụ làm mát - S.W. Cool. service pump 
13 Bơm hỗn hợp N.biển/N.ngọt L.M. MC - S.W./F.W. combined cool. pump, ME 
14 , ME Bơm làm mát vòi phun MC - Nozzle cooling pump
15 Thiết bị làm mát vòi phun MC - Nozzle cooler, ME 
16 TB L.mát dầu L.mát vòi phun MC - Nozzle cooling oil cooler, ME 
17 , aux. engine Bơm làm mát vòi phun máy phụ - Nozzle cooling pump
18 T.bị làm mát vòi phun máy phụ - Nozzle cooler, aux. engine 
19 Bơm dầu làm mát piston MC - Piston cooling oil pump, ME 
20 TB L.mát dầu L.mát piston MC - Piston cooling oil cooler, ME 
21 Bơm N.biển L.M. bầu L.M. dầu L.O. - Cool. S.W. pump for L.O. cooler 
22  for F.W. cooler Bơm N.biển L.mát bầu L.mát N.ngọt - Cool. S.W. pump
23 Bơm N.biển L.mát bầu ngưng chính - Cool. S.W. pump, main condenser 
24 Bơm N.biển làm mát B.ngưng phụ - Cool. S.W. pump, aux. condenser 
25 Bơm N.biển L.mát B.ngưng K’quyển - Cool. S.W. pump, atm. condenser 
26 Bơm N.biển làm mát bầu sinh hơi - Cool. S.W. pump, evaporator 
27 Bơm nước biển làm mát ống bao trục - Cooling S.W. pump for stern tube 
28 Bơm làm mát thiết bị đẩy mạn - Cooling pump for thruster 
29 Bơm nước biển làm mát dự phòng - Reserve S.W. cool. pump 
30 T.bị làm mát nước ngọt, máy chính - F.W. cooler, main engine 
31 T.bị làm mát nước ngọt, trung tâm - F.W. cooler, central 
32 T.bị L.mát nước ngọt, nhiệt độ cao - F.W. cooler, high temp. 
33 T.bị L.mát nước ngọt, nhiệt độ thấp - F.W. cooler, low temp. 
34 T.bị L.mát nước ngọt áo xi lanh, MC - Jacket F.W. cooler, main engine. 
35 T.bị L.mát nước ngọt Piston, MC - Piston F.W. cooler, main engine. 
36 T.bị làm mát nước ngọt, máy phụ - F.W. cooler, aux. engine 
37 T.bị L.mát nước ngọt L.mát M.chính - Cool. F.W. cooler, main engine 
38 T.bị L.mát tua bin phụ - Aux. Turbine cooler 
39 T.bị L.mát N.ngọt, T.bin tăng áp - F.W. cooler, Turbocharger 
40 T.bị L.mát C.vịt bước Đ.khiển được - C.P.P. cooler 
41 T.bị L.mát dầu H.thống điều khiển - Control oil cooler 
42 Thiết bị làm mát T.bị đẩy mạn - Thruster cooler 
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Hệ thống nhiên liệu - Fuel oil system 

1 Bơm chuyển dầu F.O. - F.O. transfer pump 
2 Bơm chuyển F.O. trong buồng bơm - F.O. transfer pump in pump room 
3 Bơm chuyển dầu F.O. dự phòng - Reserve F.O. transfer pump 
4 Bơm cấp dầu F.O. - F.O. supply (booster) pump 
5 Bơm dự phòng cấp dầu F.O. - Reserve F.O. supply (booster) pump 
6 Bơm tuần hoàn dầu F.O. - F.O. circulating pump 
7 Bơm tuần hoàn dầu F.O., máy phụ - F.O. circulating pump, AE 
8 Bơm tuần hoàn dầu F.O., nồi hơi - F.O. circulating pump, boiler 
9 Bầu hâm dầu F.O. thiết bị lọc - F.O. heater for purifier 

10 Bơm cấp dầu F.O. thiết bị lọc - F.O. supply (booster) pump, purifier 
11 Thiết bị lọc dầu F.O. - F.O. purifier 
12 Bầu hâm dầu F.O. máy chính - F.O. heater, main engine 
13 Bơm cấp dầu F.O. máy chính - F.O. supply (booster) pump, ME 
14 Bầu hâm dầu F.O. máy phụ - F.O. heater, aux. engine 
15 Bơm cấp dầu F.O. máy phụ - F.O supply (booster) pump, AE 
16 Bầu hâm dầu F.O. nồi hơi - F.O. heater, boiler 
17 Bơm dầu F.O. nồi hơi - F.O. pump, boiler 
18 Bơm trực nhật dầu F.O. - F.O. service pump 
19 Bơm dầu bẩn F.O. - F.O. sludge pump 
20 Bơm chuyển D.O. - D.O. transfer pump 
21 Bơm trực nhật dầu D.O. - D.O. service pump 
22 Bầu hâm dầu D.O. thiết bị lọc - D.O. heater for purifier 
23 Bơm cấp dầu D.O. T.bị lọc - D.O. supply (booster) pump, purifier 
24 Thiết bị lọc dầu D.O. - D.O. purifier 
25 Bơm cấp dầu D.O. máy chính - D.O. supply (booster) pump, ME 
26 Bơm cấp dầu D.O. máy phụ - D.O. supply (booster) pump, aux. E 
27 Bơm dầu D.O. nồi hơi - D.O. pump, boiler 
  

Hệ thống dầu bôi trơn - Lubricating oil system 

1 Bơm dầu BT máy chính - L.O. pump, main engine 
2 Bơm dầu BT máy phụ - L.O. pump, aux. engine 
3 Bơm dầu BT tua bin phụ - L.O. pump, aux. turbine 
4 Bơm dầu BT trục cam, máy chính - L.O. pump for camshaft, ME 
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5 Bơm dầu BT hộp giảm tốc - L.O. pump for reduction gear 
6 Bơm dầu BT dự trữ - Reserve L.O. pump 
7 Bơm dầu BT tua bin tăng áp - Turbo charge L.O. pump 
8 Bơm chuyển dầu BT - L.O. transfer pump 
9 Bơm cấp dầu BT thiết bị lọc - L.O. supply (booter) pump for purifier 

10 Bầu hâm dầu BT cho thiết bị lọc - L.O. heater for purifier 
11 Thiết bị lọc dầu BT - L.O. purifier 
12 Bơm dầu BT osshead đầu chữ thập máy chính - L.O. pump, ME cr
13 .O. pump Bơm dầu BT C.vịt bước Đ.chỉnh được - C.P.P. L
14 Thiết bị làm mát dầu BT máy chính - L.O. cooler, main engine 
15 Thiết bị làm mát dầu BT máy phụ - L.O. cooler, aux. engine 
16 T.bị L.mát dầu B.trơn tua bin tăng áp - L.O. cooler for turbocharger 
17 T.bị L.mát dầu bôi trơn ống bao trục - L.O. cooler for stern tube 
18 T.bị L.mát dầu BT hộp giảm tốc - L.O. cooler for reduction gear 
19 T.bị L.mát dầu BT ly hợp - L.O. cooler for clutch 
20 T.bị L.mát dầu BT trục cam - L.O. cooler for camshaft 
21 Bơm dầu BT ống bao trục - L.O. pump for stern tube 
22 Bơm tuần hoàn dầu nóng - Thermal oil circulating pump 
23 Bơm dầu hệ thống - System oil pump 
24 Bơm dầu điều khiển - Control oil pump 
  

H.T. dằn, hút khô, chữa cháy - Bilge, ballast, fire system 

1 Turbine phụ lai bơm - Aux. turbine for pump drive 
2 Diesel phụ lai bơm - Aux. diesel for pump drive 
3 Bơm hút khô - Bilge pump 
4 Bơm hút khô trong buồng bơm - Bilge pump in pump room 
5 Bơm hút khô phụ - Aux. bilge pump 
6 Bơm hút khô vét - Bilge stripping pump 
7 Bơm nước dằn - Ballast water pump 
8 Bơm vét nước dằn - Ballast stripping water pump 
9 Bơm nước dằn trong buồng bơm - Ballast pump in pump room 

10 Bơm nước dằn trong B.bơm phía mũi - Ballast pump in forward pump room 
11 Bơm T.bị phân ly nước đáy tàu - Pump for bilge separator 
12 Bơm dằn và hút khô - Bilge & ballast pump 
13 Bơm dùng chung - General service pump 
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14 Bơm chữa cháy và dùng chung - Fire & G.S. pump 
15 Bơm hút khô dự phòng - Emergency bilge pump 
16 Bơm nước biển sinh hoạt - Sea water service pump 
17 Bơm phun sương chữa cháy - Sprinkler fire pump 
18 Bơm chữa cháy dự phòng - Emergency fire pump 
19 Bơm thăng bằng tàu - Heeling pump 
  

Hệ thống nước cấp - Feed water system 

1 Diesel phụ lai bơm - Aux. diesel for pump drive 
2 Turbine phụ lai bơm - Aux. turbine for pump drive 
3 Bơm nước cấp nồi hơi chính - Feed water pump, main boiler 
4 Bơm nước cấp nồi hơi phụ - Feed water pump, aux. boiler 
5 Bơm nước cấp nồi hơi khí xả - Feed water pump, exhaust boiler 
6 Bơm tuần hoàn nồi hơi khí xả - Circulating pump, exhaust boiler 
7 Bầu hâm nước cấp thấp áp - L.P. feed water heater 
8 Bầu hâm nước cấp trung áp - I.P. feed water heater 
9 Bầu hâm nước cấp cao áp - H.P. feed water heater 

10 Bầu hâm nước cấp tầng thứ nhất - 1st stage feed water heater 
11 Bầu hâm nước cấp tầng thứ hai - 2nd stage feed water heater 
12 Bầu hâm nước cấp tầng thứ ba - 3rd stage feed water heater 
13 Bầu hâm nước cấp tầng thứ tư - 4th stage feed water heater 
14 Bầu hâm nước cấp tầng thứ năm - 5th stage feed water heater 
15 Bầu hâm nước cấp nồi hơi phụ - Feed water heater, aux. boiler 
16 Hệ thống xử lý nước nồi hơi - Boiler water treatment system 
  

Hệ thống nước ngưng - Condensate system 

1 Bầu ngưng chính - Main condenser  
2 Bầu ngưng phụ - Aux. condenser 
3 Bầu ngưng  đệm - Gland condenser 
4 condenser Bầu ngưng khí quyển - Atmospheric 
5 Bầu ngưng hơi nhiễm bẩn - Contaminated steam condenser 
6 Bầu ngưng hơi thải - Dumping condenser 
7 Bầu ngưng gió - Vent condenser 
8 Thiết bị làm mát nước ngưng - Drain cooler 
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9 Bơm chuyển nước ngưng - Drain transfer pump  
10 Thiết bị bốc hơi - Evaporator 
11 Thiết bị khử khí - Deaerater 
12 Bơm nước ngưng chính - Main condensate pump  
13 Bơm nước ngưng phụ - Aux. condensate pump  
14 Bơm chân không bầu ngưng chính - Vacuum pump, main condenser 
15 Bơm chân không bầu ngưng phụ - Vacuum pump, aux. condenser 
16 in condenser Bơm thổi khí bầu ngưng chính - Air ejector, ma
17 Bơm thổi khí bầu ngưng phụ - Air ejector, aux. condenser 
  

Két rời chứa nhiên liệu (>1 m3) - Independent fuel oil tank (>1 m3) 

1 Két lắng nhiên liệu máy chính - Fuel oil settling tank for main engine 
2 Két trực nhật nhiên liệu máy chính - Fuel oil service tank main engine 
3 Két lắng nhiên liệu máy phụ - F.O. settling tank, aux. engine 
4 Két trực nhật máy phụ - F.O. service tank aux. engine 
5 oiler Két lắng nhiên liệu nồi hơi - F.O. settling tank, b
6 Két nhiên liệu trực nhật nồi hơi - F.O. service tank, boiler 
  

Các thiết bị phục vụ két hàng (tàu hàng lỏng) - Cargo tank equipment (Tanker) 

1 Diesel phụ lai ansfer pump bơm chuyển hàng - Aux. diesel for cargo tr
2 Turbine phụ lai bơm chuyển hàng - Aux. turbine for cargo transfer pump 
3 Bơm dầu hàng - Cargo oil pump  
4 Bơm hàng hóa chất - Cargo chemical pump  
5 Cargo liquefied gas pump Bơm hàng bơm khí hóa lỏng - 
6 Bơm vệ sinh két hàng và chữa cháy - Tank cleaning & fire pump 
7 Bơm vệ sinh két hàng trong buồng bơm - Tank cleaning pump in pump room 
8 Bơm vét két hàng - Stripping pump 
9 Máy nén gas - Gas compessor 

10 Quạt thổi gas - Gas blower 
11 Thiết bị trao nhiệt - Heat exchanger 
12 Bình chịu áp lực - Pressure vessel 
13 Thiết bị bốc hơi - Vaporazer 
14 Bầu hâm vệ sinh két - Tank cleaning heater 
15 T.bị L.mát tạo ngưng hút khô vệ sinh két - Tank cleaning drain cooler 
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16 T.bị L.mát hút khô T.bị hâm dầu hàng - Drain cooler for cargo oil heater 
17 Hệ thống khí trơ - Inert gas system 
18 Turbine quạt thổi khí trơ/thông gió - Inert/vent. fan turbine 
  

Thiết bị lạnh hàng - Cargo refrigerating plant 

1 Máy nén thiết bị lạnh - Refrigerant compressor 
2 Bầu ngưng thiết bị lạnh - Refrigerant condenser 
3 Bình chứa chất làm lạnh - Refigerant receiver 
4 Thiết bị lọc chất lỏng làm lạnh - Refrigerant liquid purifier 
5 B n pump ơm tuần hoàn chất làm lạnh - Refrigerant circulatio
6 T.bị L.mát trung gian chất làm lạnh - Refrigerant intermediate cooler 
7 Thiết bị lọc dầu làm lạnh - Refrigerant oil purifier 
8 Thiết bị làm khô chất làm lạnh - Refrigerant dryer 
9 Bình chứa dầu làm lạnh - Refrigerant oil receiver 

10 T t nước mặn làm lạnh - Ref. brine cooler .bị L.má
11 Bơm nước mặn thiết bị lạnh - Ref. brine pump 
12 Bơm làm mát thiết bị lạnh - Ref. cool. pump 
13 Bơm chất làm lạnh sơ cấp - Primary refrigerant pump 
  

Các máy trên boong - Deck machinery 

1 Bơm thủy lực lái - Hydr. pump of stearing gear 
2 Tời neo - Windlass 
3 Tời chằng buộc - Mooring winch 
4 Tời nâng hàng - Cargo winch 
5 Bơm thủy lực tời neo - Hydr. pump for Windlass 
6 Bơm th ing winch ủy lực tời chằng buộc - Hydr. pump for Moor
7 Bơm thủy lực tời neo, chằng buộc - Hydr. pump for Windlass, moor. winch 
8 B lực tời nâng hàng - Hydr. pump for cargo handling gear ơm thủy 
  

Các hạng mục khác - Miscellaneous 

1 Máy chưng cất nước ngọt - Distilling plant  
2 Quạt gió cưỡng bức cho nồi hơi - Forced draft fan for boiler 
3 Quạt gió cưỡng bức cho buồng máy - Forced draft fan for E.R. 
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.2 Các hạng mục không thuộc kiểm tra liên tục máy 
  

đưa 
thường. 
(1) Chân vịt và trục chân vịt. 
(2) Các van gắn liền với vỏ tàu ở dưới đường nước. 
(3) Các nồi hơi, nồi hơi khí xả, các thiết bị hâm dầu nóng (thermal oil heater)... 
(4) 

lọc/ p
qui đị

(5) 
(6) Đo k
(7) Các hạng m ết bị không yêu cầu mở để kiểm tra trong các đợt 

kiểm
thiết bị đố ). 

(8) Thử 
chu kỳ. 

(9) Các máy
dự phòng
cưỡng bứ
bị hâm ch
dưới 1 m

(10) Các hạng mục máy và thiết bị kiểu đặc biệt hoặc chế tạo theo thiết kế mới  
 Khi các hạng mục phần máy và thiết bị thuộc về các mục (i) và (ii) dưới đây 

thì đơn đề nghị kiểm tra liên tục cần được gửi tới Phòng Tàu biển. Một qui 
trình 
được
(a) Máy  tạo theo thiết kế mới chưa được chấp nhận 

để thực hiện theo chương trình kiểm tra liên tục. 
(b) Máy và thiết bị đã thực hiện theo chương trình kiểm tra liên tục nhưng 

việc tiếp tục áp dụng hệ thống kiểm tra đó không được chấp nhận do 
tần suất xuất hiện các sự cố tương đối cao. 

(11) Các hạng mục khác, đăng kiểm xét thấy chưa thể áp dụng hệ thống kiểm tra 
liên tục. 

Trong số các hạng mục kiểm tra cần thực hiện ở các đợt kiểm tra định kỳ, thì các
hạng mục kiểm tra sau đây của phần máy và thiết bị không được chấp nhận để 

vào hệ thống kiểm tra liên tục và cần áp dụng hệ thống kiểm tra thông 

Các máy và thiết bị (thiết bị nâng hàng, hệ thống điều hoà nhiệt độ, thiết bị 
hân ly dầu nước và các bơm phục vụ của hệ thống) phải áp dụng các 
nh khác với các qui định của Qui phạm.  

Đo co bóp trục khuỷu động cơ diesel máy chính.  
he hở ổ đỡ phía lái ống bao trục hoặc ổ đỡ trục chân vịt ở giá chữ nhân 

ục máy và thi
 tra chu kỳ (các bu lông bệ máy, các thiết bị lạnh, các thiết bị điện, các 

t dầu và các chất thải, các phụ tùng dự trữ...
hoạt động năng, thử áp lực và thử hệ thống tự động tại các đợt kiểm tra 

 và thiết bị công suất nhỏ hoặc tần suất sử dụng thấp: Máy nén khí 
 cùng với động cơ lai, thiết bị khởi động nguội cho nồi hơi, quạt gió 
c và bơm cho nồi hơi với sản lượng hơi không quá 3 tấn/giờ, thiết 
ạy điện công suất không quá 10 kw, các két nhiên liệu rời dung tích 

3, bơm hút khô quay tay. 

kiểm tra đặc biệt và các thời hạn kiểm tra phần máy và thiết bị đó sẽ 
 Phòng Tàu biển đưa ra. 

 và thiết bị được chế
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.3 Thủ tục áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục 
(1) Các bước cần thực hiện khi tàu dự kiến áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục:  

(a) Chủ tàu và/hoặc đại diện chủ tàu phải có đề nghị bằng văn bản gửi 
đăng kiểm về áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục cho tàu cụ thể, theo 
mẫu ở cuối phụ lục này. 

 (b) Chủ tàu, khi cần có thể phối hợp với đăng kiểm, lập chương trình kiểm 
tra liên tục theo mẫu dữ liệu các hạng mục kiểm tra phần hệ thống 
động lực và thiết bị lạnh, (mẫu D.CMS).  

 Đối với tàu chuyển từ đăng kiểm khác về Đăng kiểm Việt Nam, hệ 
thống kiểm tra liên tục đã được áp dụng từ trước có thể được tham 
khảo trong việc lập chương trình kiểm tra, (mẫu D.CMS). 

 Khi lập chương trình kiểm tra cần thoả mãn các yêu cầu sau: 
iểm tra liên tục phải đưa vào 

 kỳ nói trên có thể được chấp nhận, với điều kiện phải 

ia hạn hạng mục kiểm tra liên tục bất 

m tra máy và thiết bị ở trạng thái mở/tháo ra nên 
kiện cho Đăng kiểm viên hiện trường có thể 
 toàn bộ hệ thống càng đầy đủ càng tốt từ 

kết quả mở kiểm tra ở thời điểm bất kỳ. 
- Nếu chủ tàu xét thấy việc tháo kiểm tra hạng mục máy nào đó ở 

h kiểm tra hạng mục 

 khi có đề nghị của chủ tàu, đối với tàu lần đầu áp dụng, hệ 
liên tục sẽ bắt đầu sau đợt kiểm tra lần đầu sau đóng mới 

g hệ thống kiểm tra này vào các thời điểm 
khác cũng có thể được xem xét và quyết định cho từng trường hợp cụ thể.  

- Tất cả các hạng mục áp dụng k
chương trình. 

- Tất cả các hạng mục kiểm tra liên tục máy cần phải hoàn thành 
kiểm tra trong một chu kỳ phân cấp 5 năm.  

- Thời hạn giữa các đợt kiểm tra kế tiếp nhau của mỗi hạng mục 
không được vượt quá 5 năm. (Trường hợp gia hạn định kỳ cấp tàu, 
việc gia hạn đối với hạng mục kiểm tra liên tục máy đã đến hạn 
trong đợt định
được đăng kiểm viên kiểm tra trạng thái chung của hạng mục đó 
với kết quả thoả mãn. Việc g
kỳ, ngoài trường hợp nói trên là không chấp nhận) 

- Thời gian biểu kiể
được bố trí để tạo điều 
đánh giá trạng thái của

trạng thái nổi là không thực tế, có thể quy địn
đó vào ngày lên đà. 

(c) Sau khi xem xét và được đăng kiểm chấp nhận, hệ thống kiểm tra liên 
tục sẽ được áp dụng cho tàu. 

(d) Chương trình kiểm tra liên tục cũng như các thông tin về tình hình kiểm 
tra sẽ được đưa lên hệ thông thông tin kiểm tra tàu biển của đăng kiểm 
Việt Nam và cập nhật thường xuyên theo kết quả của mỗi đợt kiểm tra. 

(2) Thông thường,
thống kiểm tra 
hoặc kiểm tra định kỳ. Việc áp dụn
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.4 Duy trì hệ thống kiểm tra liên tục máy và thiết bị lạnh đã được thiết lập 
(1) Chủ tàu cần theo dõi tình hình thực hiện các hạng mục kiểm tra liên tục của 

tàu
Việt na tb/. 

(2) Kiể
nói trê  tra liên tục có 

hiệ
(3) Nế  phận trong khi thực hiện kiểm tra, 

việ hần máy và thiết bị có thể 
ph c vào thời gian biểu của chương trình kiểm tra 
liên t

.5 Thay
 Đối v

Đăng ki
nhậ
tra thì c ểm tra ở trạng thái mở ra. Tuy nhiên nếu phát 
hiện
theo cá
kiểm tra  

ả mô tơ 
ơm dầu hàng). 

 Ki
tro

(2) Các két dầu và thiết bị hâm dầu 
 Kiểm tra xem xét trạng thái chung. 
(3) Bơm nước ngọt làm mát, thiết bị thổi gió và quạt 
 Kiểm tra xem xét và kiểm tra trong trạng thái vận hành. 
(4) Động cơ diesel phụ không thường xuyên sử dụng trên biển và các máy với 

thời gian làm việc dưới 7000 giờ tính từ đợt kiểm tra sau cùng ở trạng thái 
mở ra. 

 Kiểm tra xem xét và kiểm tra trong trạng thái vận hành. Tuy nhiên kiểm tra ở 
trạng thái mở ra phải thực hiện khi thời gian làm việc trên 7000 giờ tính từ 
đợt kiểm tra sau cùng ở trạng thái mở ra. 

.6 Kiểm tr
(1) Các qui
 Khi các

theo lịch
trình trê
đã đượ
gần nhấ ừ ngày mở ra kiểm tra. 

 trên HỆ THỐNG THÔNG TIN KIỂM TRA TÀU BIỂN của Cục Đăng kiểm 
m theo địa chỉ trang WEB http://www.vr.org.vn/dk

m tra liên tục máy phải được thực hiện theo chương trình kiểm tra liên tục 
n. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chương trình kiểm

thể có một số phần thay đổi do kế hoạch bảo dưỡng các máy và trang thiết 
bị, do đó chương trình sẽ phải được sửa đổi và việc kiểm tra sẽ được thực 

n theo chương trình đã được sửa đổi đó. 
u phát hiện các khiếm khuyết ở một bộ
c kiểm tra kỹ các bộ phận khác cùng loại của p
ải yêu cầu, không phụ thuộ
ục máy. 

 thế cho dạng kiểm tra ở trạng thái mở ra 
ới các hạng mục liệt kê dưới đây của phần máy và thiết bị, khi chúng được 
ểm viên xác nhận là ở trạng thái hoạt động tốt qua việc xem xét các sổ 

t ký và các ghi nhận vận hành khác hoặc các biên bản khác ở thời điểm kiểm 
húng có thể không phải ki

 thấy các khiếm khuyết trong vận hành hoặc có nghi vấn về việc bảo dưỡng 
c ghi chép theo dõi trong bảo dưỡng và vận hành thì có thể phải yêu cầu 
 ở trạng thái mở ra.

(1) Các bơm dầu (trừ bơm dầu hàng) và máy thủy lực trên boong (kể c
dầu truyền động cho b
ểm tra xem xét kể cả kiểm tra bộ lọc dầu và mẫu dầu cũng như kiểm tra 
ng trạng thái vận hành. 

a xác nhận 
 định về kiểm tra xác nhận 
 hạng mục máy được máy trưởng mở ra bảo dưỡng và được kiểm tra 
 trình khai thác mà Đăng kiểm viên không thể có mặt được (khi hành 
n biển hoặc vì một lý do nào khác) thì hạng mục kiểm tra đó coi như 
c thực hiện với điều kiện được Đăng kiểm viên xác nhận ở một cảng 
t, không muộn hơn 5 tháng kể t
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(a) 
chuẩ
(i) P ữ chức danh 

Máy trưởng hệ động lực đó không ít hơn 1 năm; 
(ii) Máy trưởng đó phải được chủ tàu đề nghị và được Đăng kiểm công 

nhận để thực hiện các hạng mục kiểm tra liên tục máy.  
(b) Trình cho Đăng kiểm viên một bản sao biên bản kiểm tra các hạng mục do 

Máy trưởng thực hiện. Nội dung biên bản đó phải có: 
(i) Các hạng mục và kết quả kiểm tra. 
(ii) Trạng thái vận hành trước và sau kiểm tra. 
(iii) Ngày và nơi kiểm tra. 
(iv) Chữ ký của Máy trưởng. 

(c) Những phần được thay bằng phụ tùng dự trữ hoặc sửa chữa phải được 
kiểm tra xem xét trực tiếp chi tiết thay hoặc qua hình ảnh được lưu lại.  

(d) ở trạng thái làm việc và kiểm tra 

(e) Theo ục từ (a) đến (d) ở trên 
i hạng mục bất kỳ, Đăng kiểm viên có thể yêu cầu 

mở ra kiểm tra lại. 
 (2) Các hạng mục máy có thể được áp dụng hình thức kiểm tra xác nhận 

(a) Máy diesel chính 
 Máy diesel chính trừ trục cam, các ổ đỡ chính, các ổ đỡ cổ biên trục 

khuỷu, bu lông biên, và cơ cấu dẫn động trục cam. 
 Lưu ý: Số lượng các hạng mục máy có thể được áp dụng hình thức kiểm 

tra xác nhận không được vượt quá 50% tổng số các hạng mục kiểm tra 
của máy chính trong một chu kỳ kiểm tra liên tục máy. 

(b) Động cơ diesel lai máy phát điện chính, các máy phụ quan trọng phục vụ 
đẩy tàu, các máy phụ đảm bảo an toàncho con người và tàu.  

 Tuy nhiên, kiểm tra xác nhận chỉ có thể áp dụng với điều kiện các yêu cầu 
nêu trong các mục từ (i) đến (vii) dưới đây được Đăng kiểm viên thẩm tra 
lại, kể cả việc kiểm tra các bộ phận đã thay mới và/hoặc xác nhận bằng 
các ảnh còn lưu lại. Tuy vậy, trong một chu kỳ kiểm tra liên tục máy, ít 
nhất một động cơ lai máy phát điện chính phải được Đăng kiểm viên 
kiểm tra ở trạng thái tháo ra. 
(i) Máy đã được tháo ra và việc kiểm tra chi tiết đã được tiến hành đối 

với tất cả các cụm xi lanh, áo xi lanh, nắp xi lanh, van nắp xi lanh, pit 
tông, xéc măng, tay biên (connecting rod) và các bạc đỡ cuối phía 
trên và dưới của tay biên (Top and bottom end bearings), chốt pit 
tông, các bánh răng truyền động trục cam, tuabin tăng áp, bầu làm 
mát gió tăng áp, cacte trục khuỷu và cửa cacte, bu lông bệ máy và 
van an toàn cacte trục khuỷu. 

(ii) Phần trên của tất cả các ổ đỡ chính đã được tháo ra và một hoặc hai 
phần dưới của các ổ đỡ đã được đưa ra để kiểm tra. 

Máy trưởng thực hiện công việc kiểm tra nói trên cần đáp ứng các tiêu 
n sau: 
hải có bằng Máy trưởng hạng 1 và phải có thời gian gi

Cần kiểm tra xem xét máy chính, kiểm tra 
xem xét các máy khác. 

ận nói trong các mkết quả kiểm tra xác nh
nếu có nghi vấn đối vớ
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(iii) Kiểm tra đã được tiến hành đối với tất cả các c
khuỷu để phát hiện các vết nứt, đặc biệt là ở những ch

ổ biên và cổ trục 
ỗ có góc lượn 

và các vị trí các lỗ dầu và các rãnh dầu của trục khuỷu. 

(v) Đã đo và lập biên bản về hao mòn áo xi lanh. 
(vi) Các thiết bị làm mát dầu bôi trơn, các bơm dầu bôi trơn, bơm làm 

mát đi liền với động cơ ... với dạng truyền động trực tiếp đã được 
mở kiểm tra. 

(vii) Đã xem xét và ghi nhận lại thời gian sử dụng bu lông cổ biên trục 
khuỷu. 

(c) Các máy phụ (các máy nén khí, các bơm, các thiết bị trao đổi nhiệt, các 
máy trên boong, các thiế ị sinh hơi, trừ các bình ch  áp lực). 

(d) Các hạng mục thiết bị lạnh có thể áp dụng kiể ra x c nhận. 
ác máy nén, với điều kiện tố iểu trong một chu kỳ phải có 1 máy 

m viên kiểm tra ở trạng thái mở ra. 
c làm mát bầu ng ng, 

m chất làm l h sơ cấp
c mặn. 

m tra xác nhận 
tra xác ận phả ợc đăng kiểm viên thực hiện trong 
ng gần nhất và không được muộn hơn 5 tháng tính từ 

máy hoặc thi bị đã đư  máy trư  ra kiểm tra. 

(iv) Đã đo và lập biên bản về độ co bóp trục khuỷu. 

t b ịu
m t á

(i) C i th
được đăng kiể  

(ii) Các bơm nướ ư
(iii) Các bơ ạn , 
(iv) Bơm nướ

(3) Thời gian kiể
Theo quy định, kiểm 
thời gian tàu ghé cả

 nh i đư

ngày hạng mục ết ợc ởng mở
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D ắt các hình t c kiểm tra có thể áp dụng 
T

 là hạng mục được đă  kiểm viên kiểm tra ạng thái mở ra 
ục được m  trưởng m tra ở ng thái mở ra và sau đó 
 xác nhận. 
ục được ki m tra ở tr ng thái làm vi

ngoài. 
 mục: Đánh dấ "  - có thể áp dụn  hình

Đánh dấu " " - không áp dụng hình th
Ký hiệu hình c kiểm  

ưới đây là bảng tóm t hứ
rong đó: 

Ký hiệu X ng  ở tr
Ký hiệu E là hạng m áy  kiể  trạ
được đăng kiểm viên
Ký hiệu G là hạng m ể ạ ệc hoặc kiểm tra bên 

Đối với mỗi hạng u "
⎯

g  thức kiểm tra;   
ức kiểm tra. 

 thứ  tra
Tên hạng mục 

X E G 
Ghi chú 

Nắp xi lanh máy chính   ⎯  
Sơ mi xi lanh máy chính ⎯    
Piston máy chính ⎯    
Piston và cán piston máy chính    ⎯ 
Chốt đầu chữ thập và bạc MC   ⎯  
Cổ biên và bạc biên MC  ⎯ ⎯  
Cổ trục khuỷu và bạc MC  ⎯  ⎯  
Tua bin tăng áp MC   ⎯  
Bầu làm mát gió tăng áp MC   ⎯  
Bơm hoặc quạt gió MC   ⎯  
Cơ cấu dẫn động trục cam MC  ⎯ ⎯  
Bơm dầu bôi trơn đi liền MC     
Bơm nhiên liệu đi liền MC     
Bơm nước ngọt đi liền MC     
Bơm nước biển đi liền MC   ⎯  
Hộp giảm tốc MC  ⎯ ⎯  
Khớp nối mềm MC  ⎯ ⎯  
Trục lực đẩy và ổ đỡ  ⎯ ⎯  
Trục trung gian và ổ đỡ  ⎯ ⎯  
Diesel phụ    1) 1) với máy dưới 7000 

giờ làm việc 
Tua bin phụ  ⎯ ⎯  
Máy nén khí   ⎯  
Quạt hút nồi hơi     
Bơm nước biển   ⎯  
Bơm nước ngọt     
Bơm nhiên liệu     
Bơm dầu bôi trơn     
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Bơm cấp nước nồi hơi   ⎯  
Bơm t  uần hoàn nước nồi hơi  ⎯  
Bơm làm khô   ⎯  
T.Bị trao nhiệt (nước, hơi)   ⎯  
T.Bị trao 

với bầu hâm dưới 
nhiệt (F.O., L.O)    Không áp dụng đối 

10Kw 
Két nhiên liệu độc lập    Không áp dụng đối 

với két dưới 1 m3

Bình khí nén ⎯ ⎯   
Bơm dầu hàng   ⎯  
Bơm vệ sinh két   ⎯  
Bơm thủy lực lái     
Bơm thủy lực các máy trên 
boong     

Máy chưng cất nước ngọt   ⎯ Chỉ áp dụng cho tàu 
chạy bằng tua bin hơi 

Máy nén thiết bị lạnh hàng    2) 2) Đối với kiểu trục vít 
≤2500 giờ làm việc 

Bầu ngưng thiết bị lạnh hàng  ⎯ ⎯  
Bơm làm mát thiết bị lạnh hàng   ⎯  
Bình chứa chất làm lạnh  ⎯  3) 3) Trừ NH3 
Bầu làm mát thiết bị lạnh hàng  ⎯ ⎯  
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.7 Hủy 
 bị hệ thống kiểm tra liên tục thì 

hệ thống kiểm tra theo định kỳ thông thường sẽ được áp dụng. Nếu có các 
thiết bị mà thời hạn kiểm tra tới tính từ kiểm tra 
a định kỳ tới thì chúng cần được kiểm tra vào 

ngày kiểm tra định kỳ tới. 
(2)  liên tục không 

có thể công bố 
hủy bị hệ thống kiểm tra liên tục sau khi xem xét lại một cách có hệ thống đối 

Khi tàu đổi chủ, thì việc áp dụng hệ thống đó về nguyên tắc sẽ bị hủy bỏ. Hệ 
m tra liên tục được áp dụng theo đề nghị của chủ tàu mới. 

bỏ hệ thống kiểm tra liên tục  
(1) Khi chủ tàu hoặc đại diện của họ yêu cầu hủy

hạng mục bất kỳ của máy và 
lần cuối nằm sau đợt kiểm tr

Khi phát hiện thấy máy và thiết bị áp dụng hệ thống kiểm tra
thỏa mãn với các qui định của hướng dẫn này thì đăng kiểm 

với mọi vấn đề. Các thủ tục tiến hành việc đó tương tự như ở mục (1) trên. 
(3) 

thống kiể
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG H KIỂM TRA LIÊN TỤC MÁY Ệ THỐNG 
 
Kính gửi:  Phòng Tàu biển, Cục Đăng kiểm Việt Nam 

 
Chủ tàu/người khai thác tàu: 

Ch
tàu sa

Ch
được t ng những điều kiện sau: 

ải được hoàn thành trong khoảng thời gian 5 

(2) gian kiểm tra cho mỗi hạng mục không vượt quá 5 năm. 

ác hạng mục máy và thiết bị được thiết lập đảm 
kiểm viên có thể đánh giá được trạng thái của toàn bộ hệ thống 

 

 
 

Địa chỉ: 

Điện thoại:      Fax: 
 

úng tôi đề nghị Đăng kiểm Việt Nam áp dụng hệ thống kiểm tra liên tục máy cho 
u: 

Tên tàu: 

Số phân cấp: 

Loại máy chính: 

 

úng tôi đảm bảo rằng việc bố trí kiểm tra liên tục hệ thống máy và thiết bị sẽ 
hực hiện tro

(1) Một chu kỳ kiểm tra liên tục máy ph
năm. 

Thời 

(3) Thời gian biểu kiểm tra đầy đủ c
bảo cho đăng 
khi thực hiện kiểm tra từng hạng mục. 

 
Ngày     tháng      Năm      

Người có thẩm quyền của chủ tàu/người khai thác tàu 

(Chữ ký, chức vụ) 
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Phụ lục 6 
QUI 

 
1 Bình
1.1 Thời
1.1.1  Các y xách tay (portable fire extinguisher), bình chữa cháy không 

i 
t, 

(port
m tra b

hợp 
tra, t

1.1.2  Từ n
động

1.1.3  
 n

mục 

1.2 Thời
 

sau: 
1.2.1  a
1.2.2  Bọt: 12 tháng. 

1.2.4  2
nhau
nạp b

1.2.5  Chất
gian 

1.3 Thời
Các t bị tạo bọt di động) phải được thử áp lực trong 

ả

1.4 Hệ th

1.4.1 Thời
.1  

ảng thời 

 phải được ghi vào biên bản kiểm tra theo mẫu 

ĐỊNH VỀ THỜI HẠN KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ THỬ CÁC TRANG THIẾT BỊ 
VÀ HỆ THỐNG CỨU HỎA TRÊN TÀU 

 chữa cháy di động 
 hạn bảo dưỡng và kiểm tra 
bình chữa chá

phả loại xách tay (non-portable fire extinguisher) sử dụng chất lỏng (bình xôđa-
axí bình nước), chất tạo bọt, CO2, bột hóa chất khô và thiết bị tạo bọt di động 

able foam applicator), sau đây được gọi chung là bình chữa cháy, phải được 
kiể ởi các cơ quan chuyên môn được VR công nhận trong khoảng thời gian 
cách nhau không quá 12 tháng. Công việc bảo dưỡng phải được thực hiện phù 

với hướng dẫn của nhà sản xuất. Mỗi bình đều phải có nhãn ghi rõ ngày kiểm 
ên, chữ ký của người kiểm tra và dấu của cơ quan kiểm tra.  
gày 01/01/2002, không được phép sử dụng các bình halon xách tay hoặc di 
. 

Tại các đợt kiểm tra trang thiết bị an toàn của tàu, Đăng kiểm viên phải kiểm tra 
xác hận các bình chữa cháy di động có nhãn ghi nhận kết quả kiểm tra nêu ở 

1.1.1. 

 hạn nạp lại chất chữa cháy 
Các bình chữa cháy phải được nạp lại chất chữa cháy theo thời hạn như sau như 

Xôđ -axít hoặc nước: 12 tháng 

1.2.3  Bột hóa chất khô: theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng không được quá 5 
năm.
CO : lượng CO2 trong bình phải được kiểm tra hàng năm (các đợt kiểm tra cách 

 không quá 12 tháng), nếu lượng CO2 bị hao hụt quá 10% thì bình phải được 
ổ sung hoặc nạp lại. 

 tạo bọt của các thiết bị tạo bọt di động phải được thay mới trong khoảng thời 
cách nhau không quá 2 năm. 

 hạn thử áp lực 
bình chữa cháy (trừ thiế

kho ng thời gian cách nhau không quá 10 năm.  

ống chữa cháy cố định 

 hạn bảo dưỡng hệ thống chữa cháy cố định 
Các hệ thống chữa cháy cố định sử dụng CO2, halon, bột hóa chất khô, bọt, 
hệ thống phun nước có áp suất và hệ thống khí trơ của tàu dầu phải được 
bảo dưỡng bởi cơ quan chuyên môn được VR công nhận trong kho
gian cách nhau không quá 2 năm đối với tàu hàng và 1 năm một lần đối với 
tàu khách. Kết quả kiểm tra
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thích hợp và phải được trình cho Đăng kiểm viên tại các đợt kiểm tra trang 
thiết bị an toàn. 
Tại các đợt kiểm tra nêu ở .1, lượng CO2 hoặc halon trong các bình.2   chứa 

 3,4 

.3  
ng các bình của hệ thống chữa cháy dùng halon 

.4  

ược kiểm nghiệm một lần. Việc kiểm nghiệm phải được thực hiện bởi 

hất tạo bọt. 
g chữa cháy cố định phải được thay mới theo 

 khí trơ phải được kiểm tra ở trạng thái tháo 

1.4.2 

c kiểm tra bên 

 kiểm tra bên 
ới ấn chỉ của cơ quan 

 lên thân bình. 

ảng thời gian cách nhau không quá 
10 năm. Tại mỗi đợt kiểm tra và thử này, tối thiểu 10% các bình CO2 trên tàu 
phải được kiểm tra bên trong và thử áp lực; lưu ý là các bình được kiểm tra 
và thử không được trùng với các bình đã được kiểm tra và thử lần trước. 
Nếu kết quả kiểm tra và thử một trong các bình này không thỏa mãn thì tất 
cả các bình còn lại phải được kiểm tra bên trong và thử áp lực.  

  Các bình chứa halon của hệ thống chữa cháy dùng halon hiện có được miễn 
giảm áp dụng yêu cầu này. 

hoặc thùng chứa phải được kiểm tra. Hệ thống phảỉ được thử để đảm bảo 
rằng tất cả các đường ống đều thông suốt, không bị rò rỉ và hệ thống báo 
động hoạt động thỏa mãn. Áp suất thử hệ thống như sau: đối với phần 
đường ống từ bình chứa đến van điều khiển xả khí cho mỗi khu vực là
N/mm2; đối phần phần đường ống từ van điều khiển xả đến các miệng xả là 
0,98 N/mm2. 
Nếu lượng CO2 trong các bình của hệ thống chữa cháy dùng CO2 bị hao hụt 
quá 10% và lượng halon tro
bị hao hụt quá 5% thì các bình này phải được nạp bổ sung. 
Chất tạo bọt của hệ thống bọt cố định phải được kiểm nghiệm khả năng 
chữa cháy khi đã nạp vào thùng chứa được 5 năm và sau đó cứ 12 tháng 
phải đ
các phòng thí nghiệm được VR công nhận. Các biên bản kiểm nghiệm chất 
tạo bọt phải được trình cho Đăng kiểm viên cùng với giấy chứng nhận của 
nhà sản xuất nêu rõ các đặc tính của c

.5  Bột hóa chất khô của hệ thốn
đúng qui định của nhà sản xuất hoặc 5 năm, lấy thời hạn nào ngắn hơn. 
Giấy chứng nhận của nhà sản xuất nêu rõ các đặc tính của bột hóa chất phải 
được trình cho Đăng kiểm viên. 

.6  Các van điều khiển của hệ thống chữa cháy cố định phải được kiểm tra bên 
trong ít nhất 5 năm một lần. 

.7  Các trang thiết bị của hệ thống
rời (kiểm tra bên trong) tối thiểu 5 năm một lần. 

Thời hạn kiểm tra bên trong và thử áp lực định kỳ các bình chứa chất chữa 
cháy 
.1  Các bình, thùng hoặc bể chứa chất chữa cháy (sau đây gọi là bình chứa 

chất chữa cháy) của các hệ thống chữa cháy cố định phải đượ
trong và thử áp lực theo qui định dưới đây. Việc kiểm tra và thử phải do cơ 
quan chuyên môn được VR công nhận thực hiện. Ngày tháng
trong và thử áp lực bình chứa chất chữa cháy cùng v
thực hiện việc kiểm tra và thử phải được đóng chìm
Nếu việc kiểm tra và thử nêu trên do một cơ quan chưa được VR công nhận 
thì toàn bộ quá trình kiểm tra và thử phải được thực hiện dưới sự giám sát 
của Đăng kiểm viên VR. 

.2  Các bình chứa CO2 của hệ thống chữa cháy dùng CO2 phải được kiểm tra 
bên trong và thử áp lực định kỳ trong kho
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.3  Tại các đợt nạp lại hoặc nạp bổ sung chất chữa cháy, các bình chứa CO2 và 
halon của hệ thống chữa cháy cố định phải được kiểm tra bên trong và thử 
áp lực, nếu lần thử gần nhất đã được thực hiện quá 10 năm về trước. 

.4  Các thùng chứa xô CO2 áp suất thấp (low pressure CO2 bulk storage 
container)  phải được kiểm tra bên trong nếu CO2 chứa trong bình được xả 
hết ra ngoài; tuy nhiên đối với các thùng chứa đã được sử dụng trên 5 năm, 
thì khoảng cách giữa hai lần kiểm tra bên trong không được quá 5 năm. 

.5  Các thùng chứa bột hóa chất khô của hệ thống chữa cháy dùng bột hóa chất 
khô phải được kiểm tra bên trong tối thiểu 5 năm một lần. Việc thử áp lực 
các thùng chứa này có thể được miễn nếu kết quả kiểm tra bên trong cho 
thấy thùng ở trạng thái tốt. 

.6  Các két chứa bọt của hệ thống chữa cháy dùng bọt phải được kiểm tra bên 
trong và thử áp lực khi bọt chứa trong bể được thay mới; tuy nhiên khoảng 
cách tối đa giữa hai lần kiểm tra bên trong và thử áp lực không được quá 10 
năm. 

.7  Két áp lực của hệ thống phun nước có áp suất phải được kiểm tra bên trong 
và thử áp lực tối thiểu 5 năm một lần. 

3 Hệ thống phát hiện và báo cháy 
Hệ thống phát hiện và báo cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng và thử bởi cơ 
quan chuyên môn được VR công nhận trong khoảng thời gian cách nhau không 
quá 2 năm đối với tàu hàng và 1 năm một lần đối với tàu khách. Kết quả kiểm tra 
phải được ghi vào biên bản kiểm tra theo mẫu thích hợp và phải được trình cho 
Đăng kiểm viên tại các đợt kiểm tra trang thiết bị an toàn. 

4 Bộ trang bị cho người chữa cháy 
4.1 Thiết bị thở của bộ trang bị cho người chữa cháy phải được kiểm tra và thử bởi 

bởi cơ quan chuyên môn được VR công nhận trong khoảng thời gian cách nhau 
không quá 2 năm đối với tàu hàng và 1 năm một lần đối với tàu khách. Kết quả 
kiểm tra phải được ghi vào biên bản kiểm tra theo mẫu thích hợp và phải được 
trình cho Đăng kiểm viên tại các đợt kiểm tra trang thiết bị an toàn. 

4.2 Các bình chứa không khí của thiết bị thở tự cung cấp không khí trong bộ trang bị 
cho người chữa cháy phải được thử áp lực tối thiểu 5 năm một lần. 

5 Bộ dụng cụ thở dùng trong trường hợp thoát hiểm 
Bộ dụng cụ thở dùng trong trường hợp thoát hiểm phải được kiểm tra và thử bởi 
bởi cơ quan chuyên môn được VR công nhận trong khoảng thời gian do nhà sản 
xuất qui định, nhưng không được quá 2 năm. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào 
biên bản kiểm tra theo mẫu thích hợp và phải được trình cho Đăng kiểm viên tại 
các đợt kiểm tra trang thiết bị an toàn. 
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