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Acetylene installations safety requirements for construction of basic technological equipment 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị axetylen và qui định các yêu cầu về kỹ thuật an toàn đối 
với kết cấu thiết bị công nghệ chính, bao gồm thiết bị tách giọt, bình chứa khí, thiết bị làm khô và 
làm sạch khí axetylen. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị: 

- tạo khí axêtilen không từ cacbuacanxi; 

- tạo khí axêtylen từ cácbuacanxi, nhưng với khối lượng không lớn hơn 0,5kg; 

- tạo khí axêtylen dùng để điều chế hóa chất; 

- tạo khí axêtylen dùng để thắp sáng hoặc để sưởi ấm; 

- tạo khí axêtylen dùng trong các phương tiện giao thông vận chuyển hành khách và hàng hóa; 

- tạo khí axêtylen dùng trong nghiên cứu khoa học. 

2. Các thiết bị công nghệ chính dùng để sản xuất khí axêtylen phải được thiết kế, chế tạo, bảo 
quản và sử dụng theo các qui định của QPVN 2 – 75, TCVN 4245-86, TCVN 5019-89 và phải 
thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

3. Kết cấu các thiết bị công nghệ chính để sản xuất khí axêtylen phải đảm bảo: 

- loại trừ được không khí cũng hỗn hợp khí axêtylen với không khí trước khi đưa vào vận hành, 
sau khi nạp tiếp chất làm sạch và làm khô, trước và sau khi sửa chữa thiết bị; 

- có khả năng kiểm tra và làm vệ sinh được bề mặt bên trong và bên ngoài của thiết bị; 

- loại trừ được sự phát sinh tia lửa trong khi làm việc; 

- sự kín khít của thiết bị; 

- loại trừ được khả năng tăng áp suất và nhiệt độ vượt quá mức cho phép; 

- có hệ thống nối đất tin cậy để loại trừ các điện tích tĩnh điện; 

- loại trừ được sự tạo ra áp suất chân không. 

4. Thiết bị công nghệ chính phải được bảo vệ chống lửa tạt lại và không để lọt oxy và không khí 
từ đầu tiêu thụ. 

Thiết bị công nghệ chính loại áp suất cao phải được bảo vệ không để lan truyền sự nổ phân rã 
của axêtylen. 

5. Kết cấu thiết bị công nghệ chính phải đảm bảo loại trừ được áp suất và nhiệt độ có khả năng 
làm xuất hiện phản ứng tỏa nhiệt nhanh gây nên sự phân rã hoặc trùng hợp axêtylen trong điều 
kiện làm việc. 

6. Vật liệu chế tạo thiết bị công nghệ chính phải được chọn theo các qui định của TCVN 5019-89 
và phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- phải đảm bảo loại trừ được khả năng xuất hiện phản ứng hóa học giữa vật liệu chế tạo thiết bị 
với chất làm sạch hoặc chất làm khô axêtylen; 

- không cho phép dùng hợp kim có chứa đồng để chế tạo các chi tiết có bề mặt tiếp xúc lớn trực 
tiếp với khí axêtylen (ví dụ các bộ lọc, lưới…) 

7. Phải trang bị thiết bị tách giọt để thu và thải chất ngưng tụ được hình thành trong quá trình làm 
việc. 



8. Thiết bị tách giọt cần phải được chế tạo và lắp đặt sao cho không để: 

- Xảy ra nổ; 

- Chất ngưng tụ chảy trực tiếp vào hệ thống thải; 

- Đóng băng thiết bị; 

9. Bình chứa khí phải có thiết bị chống: 

- Việc vượt quá áp suất dư cho phép và việc tạo ra áp suất chân không; 

- đóng băng thiết bị; 

9.1. Hình chứa khí phải được trang bị. 

- ống thông thổi; 

- thiết bị để tách và xả nước; 

- dụng cụ kiểm tra áp suất; 

- các van chặn ở đầu ra và đầu vào; 

- ống thổi và ống hút thông gió cùng với các van chặn; 

- thiết bị chống sét. 

9.2. Bình chứa khí kiểu phao chuông phải có dụng cụ chỉ mức phao chuông, trên đó phải chỉ rõ 
mức cho phép trên và sức cho phép dưới của phao chuông. 

9.3. Hệ thống tín hiệu âm thanh và tín hiệu ánh sáng phải bật ngay khi phao chuông ở mức cho 
phép dưới cũng như khi áp suất hạ thấp dưới mức cho phép. 

9.4. Lỗ thông của ống thông thổi và ống xả khí không được nhỏ hơn lỗ thông của ống dẫn vào. 

10. Kết cấu thiết bị làm lạnh và làm khô phải loại trừ được khả năng lọt các hóa chất dùng để làm 
sạch và làm khô vào ống nút và ống góp. 

11. Ở đầu vào xả và đầu ra của thiết bị làm sạch và làm khô phải lắp các dụng cụ kiểm tra áp 
suất. 

12. Ống thông thổi của thiết bị phải có van để lấy mẫu khí. 

13. Kết cấu của thiết bị làm sạch và làm khô khí axetylen phải đảm bảo khả năng xả chất ngưng 
tụ. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 

 
 

 


