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1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt đối với các bồn 
chứa khí đốt hóa lỏng (dưới đây gọi là LPG) cố định có dung tích chứa nước trên 150 lít, dùng để 
tồn chứa LPG thương mại và công nghiệp. 

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho: 

- các bồn chứa vận chuyển; 

- tồn trữ trong quá trình chưng cất, tách khí; 

- tồn trữ dưới dạng kho lạnh. 

1.3. Đối với các bồn chứa có dung tích trên 135 m3 thì qui định trong tiêu chuẩn này chỉ là tài liệu 
hướng dẫn, phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn khác có liên quan. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 6153 : 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, chế tạo. 

TCVN 6154 : 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, chế tạo – Phương pháp 
thử. 

TCVN 6155 : 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, sử dụng, sửa chữa. 

TCVN 6156 : 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – 
Phương pháp thử. 

3. Thuật ngữ 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau: 

3.1. Người sản xuất / cung cấp: Là người sản xuất hoặc cung cấp thiết bị và dịch vụ để thực 
hiện các yêu cầu của người đặt hàng. 

3.2. Bảo vệ bằng phương pháp catốt: Quá trình làm giảm hoặc ngăn ngừa sự ăn mòn các kết 
cấu kim loại khi tiếp xúc với một chất điện phân bằng phương pháp cho dòng điện một chiều từ 
chất điện phân lên bề mặt kết cấu. 

3.3. Áp suất thiết kế: Là áp suất dùng để tính toán chiều dầy của hệ thống làm việc với khí đốt 
hóa lỏng để hệ thống chịu được áp suất của sản phẩm ở nhiệt độ cao nhất trong quá trình hoạt 
động. 



3.4. Van đóng khẩn cấp: Van ngắt một hệ thống ra khỏi hệ thống thứ hai trong trường hợp có 
tình trạng khẩn cấp xảy ra ở một trong hai hệ thống. 

3.5. Bồn chứa hoặc bồn chịu áp suất: Bồn chịu áp suất không có thiết bị giảm áp suất khẩn 
cấp. 

3.6. Van xả giảm áp: Van dùng để bảo vệ hệ thống khi xảy ra hiện tượng quá áp trong hệ thống 
bằng cách tự động xả một môi chất ra khỏi hệ thống. 

3.7. Thiết bị ngắt khẩn cấp: Một hệ thống hoặc thiết bị được thiết kế để dừng một hệ thống một 
cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp. 

3.8. Van đóng nhanh vượt lưu lượng: Là van ngắt dòng khi lưu lượng vượt mức lưu lượng 
cho phép. 

3.9. Khoảng phân cách an toàn: Là khoảng phân cách nhỏ nhất giữa các đối tượng hoặc cấu 
trúc để đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra rò rỉ LPG hoặc hỏa hoạn, thì hạn chế tới mức 
tối đa sự nguy hiểm thiệt hại cũng như không cho sự cố lan rộng. 

4. Yêu cầu chung 

4.1. Việc sử dụng bồn chứa phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. 

4.2. Bồn chứa, hệ thống bồn chứa phải được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bảo trì bao gồm cả 
kiểm tra và thử nghiệm định kỳ theo TCVN 6153 ÷ 6156 : 1996 và các quy định hiện hành trong 
các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

5. Vị trí lắp đặt bồn chứa 

5.1. Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà hoặc bên ngoài các công trình 
xây dựng kín, không đặt trên nóc hoặc ban công nhà. 

5.2. Không đặt bồn chứa dưới các công trình như hiên nhà, cầu hoặc đường tải điện trên không. 

5.3. Khi khu bồn chứa LPG đặt tại những nơi có đường qua lại để vào bệnh viện, trường học, 
trung tâm thương mại v.v… thì xung quanh khu chứa phải có hàng rào bảo vệ kiểu hở, có độ cao 
ít nhất 1,8 m và cách bồn chứa tối thiểu 1,5 m. 

5.4. Hàng rào xung quanh khu bồn chứa phải có ít nhất 2 lối ra vào không bố trí gần nhau. Chiều 
rộng lối ra vào ít nhất là 1 m và mở ra phía ngoài. Không được dùng khóa cổng tự động. 

5.5. Khu vực bồn chứa phải có các dấu hiệu an toàn bố trí tại những chỗ dễ nhận biết để báo 
nguy hiểm, cách phòng ngừa và cách báo cháy, số điện thoại cơ quan phòng chống cháy. 

5.6. Van xả giảm áp phải luôn ở tình trạng tốt. Miệng xả phải bố trí ở chỗ thông thoáng. 

5.7. Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa đặt nổi trên mặt đất phải có 
bệ đỡ chắc chắn. Bệ đỡ phải phẳng và chịu được tải trọng nước tối đa của bồn chứa. 

5.8. Mặt phẳng dưới bồn chứa phải bằng phẳng để tránh tích tụ LPG khi bồn chứa bị rò rỉ. 

5.9. Khi kho bồn chứa có trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước thì hệ thống thoát nước phải 
tính toán đủ khả năng thoát nước bề mặt. 

5.10. Không được đặt bồn chứa ở vùng có thể thường xuyên bị ngập lụt. Tại nơi có mức nước 
ngầm lớn các bồn chứa đặt chìm hoặc nửa chìm phải được neo giữ chắc chắn. 

5.11. Số lượng bồn chứa nổi trong một cụm không được quá 6 bồn, dung tích mỗi bồn không 
quá 135 m3. Các bồn chứa nằm ngang không được đặt nối đuôi nhau và không được đặt thẳng 
hàng theo trục dọc hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ. 

5.12. Khoảng phân cách giữa các cụm bồn chứa mà dung tích bồn lớn nhất không quá 135 m3 
không được nhỏ hơn 7 m. 



5.13. Các bồn chứa LPG không được đặt trong khu vực mà xung quanh là các bồn chứa chất 
lỏng dễ cháy, khí dễ cháy được làm lạnh sâu, oxy lỏng hoặc các chất có nhiệt độ thấp hoặc LPG 
lạnh. 

5.14. Các chai chứa để vận chuyển LPG không được để trong khoảng phân cách an toàn giữa 
bồn chứa và hàng rào hoặc các công trình khác. 

5.15. Các bồn chứa ngầm phải được bảo vệ để tránh tác động của các tải trọng bên ngoài đối 
với vỏ bồn như ôtô, các phương tiện chuyển động, cần cẩu... 

5.16. Bơm và máy nén không được để ngay phía dưới bồn. Trong khoảng phân cách an toàn 1,5 
m từ mép bồn chứa không được bố trí thiết bị hóa hơi thuộc bất kỳ loại nào. Thiết bị hóa hơi có 
nguồn gây cháy đi kèm phải được bố trí trong vùng an toàn điện đúng qui định. 

6. Khoảng phân cách an toàn 

6.1. Khoảng phân cách an toàn từ các bồn chứa đặt tại cơ sở sử dụng được qui định trong bảng 
1. 

Bảng 1 - Khoảng phân cách an toàn cho khu bồn chứa tại các cơ sở tiêu thụ 

Kích thước tính bằng mét 

Khoảng phân cách an toàn tối thiểu 

Từ bồn đặt nổi Từ bồn đặt chìm hoặc đắp đất 

Đến hàng rào; đường 
ranh giới, nhà ở, nguồn 

phát lửa cố định 

Đến hàng rào; đường 
ranh giới, nhà ở, nguồn 

phát lửa cố định 

Dung tích từng 
bồn chứa 

(lít) Không có 
tường ngăn 

lửa 

Có tường 
ngăn lửa 

Giữa các 
bồn chứa 

Van an toàn 
hoặc cụm 

van 

Vỏ bồn 
chứa(1) 

Giữa các 
bồn chứa (2) 

trên 150 đến 500 2,5 1,5 1,0 - - - 

trên 500 đến 
2500 

3,0 1,5 1,0 3,0 1,0 1,5 

trên 2500 đến 
10000 

7,5 4,0 1,0 4,0 3,0 1,5 

trên 10000 đến 
135000 

15,0 7,5 1,5 7,5 3,0 1,5 

trên 135000 đến 
337500 

22,5 11 1/4 tổng 
đường kính 
2 bồn cạnh 

nhau  

11 3 3 

trên 337500 30 15 1/4 tổng 
đường kính 
2 bồn cạnh 

nhau 

15 3 3 

6.2. Khoảng phân cách an toàn từ bồn chứa nổi (hình 1) đặt tại các cơ sở tồn chứa thương mại 
và các trạm nạp và phân phối xỉ theo qui định trong bảng 2. 

Bảng 2 – Khoảng phân cách an toàn từ bồn chứa nổi đặt tại trong mặt bằng ở hình 1 

Khoảng phân cách an toàn tối thiểu (m) Dung tích từng 
bồn chứa (lít) 

A(1) B(2) C(3) D(4) E(5) F(6) G(7) J(8) 

nhỏ hơn 2500 2,5 5,0 10,0 3,0 6,0 15,0 25,0 Xem chú 



lớn hơn 2500 đến 
5000 

2,5 5,0 10,0 5,0 6,0 15,0 25,0 

lớn hơn 5000 đến 
10000 

2,5 5,0 10,0 7,5 6,0 15,0 25,0 

lớn hơn 10000 
đến 50000 

2,5 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 25,0 

lớn hơn 50000 
đến 337500 

2,5 5,0 10,0 22,5 15,0 15,0 25,0 

lớn hơn 337500 2,5 5,0 10,0 30,0 15,0 15,0 25,0 

thích (8) 

 

Hình 1 

Chú thích 

1) Khoảng cách giữa các bồn chứa đặt cạnh nhau là (D1 + D2)/4 nhưng không nhỏ hơn 2,5 m. 

2) Khoảng cách từ bồn đến và tường cách ly hệ thống ống góp /bơm. 

3) Khoảng cách từ bồn chứa tới đường nội bộ xưởng hoặc đường ống. 

4) Khoảng cách từ bồn chứa tới hàng rào ranh giới của nhà máy, văn phòng, nhà cửa và nguồn 
phát lửa cố định. 

5) Khoảng cách từ bồn chứa tới rào quây bồn chứa sản phẩm loại I hoặc loại II hoặc loại III (loại 
II không yêu cầu rào quây). 

6) Khoảng cách từ điểm nạp / xả xe bồn tới hàng rào ranh giới của nhà máy, văn phòng, nhà cửa 
và nguồn phát lửa cố định. 



7) Khoảng cách từ bồn tới điểm nạp / xả xe bồn và nơi nạp chai ga / các chồng chai ga. 

8) Khoảng phân cách an toàn giữa bồn chứa LPG và bồn chứa oxy lỏng được qui định theo bảng 
3. 

Bảng 3 

Dung lượng chai chứa oxy 
lỏng (lít) 

Dung lượng bồn chứa LPG 
(lít) 

Khoảng phân cách an toàn 
(m) 

tới 125000 trên 135000 đến 265000 

trên 265000 

22,5 

30,0 

trên 125000 135000 trên 265000 45 

6.3. Khoảng phân cách an toàn từ các bồn chứa đặt chìm hoặc được đắp đất (hình 2) tại các cơ 
sở bảo quản thương mại và các trạm nạp chai và phân phối xỉ được nêu trong bảng 4. 

 

Hình 2 

Bảng 4 – Khoảng phân cách an toàn từ bồn chứa đặt chìm hoặc đắp đất theo hình 2 

Khoảng phân cách an toàn tối thiểu (m) Dung lượng 
bồn đặt chìm 
hoặc đắp đất 

(lít) 

A 

(1) 

B 

(2) 

C D E F G H I J 

trên 2500 1,5 1,0 7,5 15,0 2,0 6,0 (3) (4) 3 5 

trên 2500 đến 
5000 

1,5 1,0 7,5 15,0 3,0 6,0 (3) (4) 3 5 

trên 5000 đến 
10000 

1,5 1,0 7,5 15,0 4,0 6,0 (3) (4) 3 5 

trên 10000 
đến 50000 

2,5 1,0 7,5 15,0 7,5 10 (3) (4) 3 5 



trên 50000 
đến 337500 

2,5 1,0 7,5 15,0 15,0 10,0 (3) (4) 3 5 

trên 337500 2,5 1,0 7,5 15,0 30,0 10,0 (3) (4) 3 5 

Chú thích 

1 Khoảng phân cách an toàn cho hoạt động của các thiết bị đào đất và các thiết bị bảo dưỡng 
khác. 

2 Khoảng phân cách tối thiểu từ mép hố tới hàng rào ranh giới hoặc móng của các khu nhà / 
công trình bên cạnh. 

3 Khoảng phân cách an toàn tới hệ thống bảo vệ vành ngoài của các bồn chứa hydro cacbon 
làm lạnh không nhỏ hơn đường kính ngoài của hệ thống bảo vệ. 

4 Khoảng phân cách an toàn “H” thay đổi tùy theo kích thước chồng chai ga lớn nhất. 

7. Thiết kế bồn chứa nổi 

7.1. Qui định chung 

7.1.1. Áp suất thiết kế của bồn chứa không nhỏ hơn 17 kN/cm2. 

7.1.2. Bồn chứa hỗn hợp propan-butan phải được thiết kế cho hỗn hợp chứa 100 % propan 
thương phẩm hoặc tại nhiệt độ định mức được xác định theo vị trí địa lý. Khi chọn áp suất thiết 
kế cho hỗn hợp phải chú ý tới các mức hỗn hợp có khả năng phát sinh trong quá trình sử dụng. 

Trị số áp suất thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

7.1.3. Độ chân không chỉ được tính đến nếu nhiệt độ môi trường sụt xuống dưới điểm sôi ở áp 
suất khí quyển hoặc trong trường hợp chọn tốc độ thoát lỏng rất cao mà không có hệ thống hồi 
hơi tương ứng. 

7.1.4. Nhiệt độ thiết kế mức trên được chọn là nhiệt độ cao nhất mà sản phẩm trong bồn chứa 
đạt tới ở điều kiện vận hành bình thường cộng thêm độ chênh nhiệt độ để đảm bảo van an toàn 
không mở trong điều kiện bình thường. 

7.1.5. Nhiệt độ thiết kế mức dưới được chọn là - 20oC trừ khi nhiệt độ bồn hoặc sản phẩm chứa 
bên trong có thể thấp hơn. Trong trường hợp này phải chọn giá trị nhiệt độ thấp hơn. 

7.1.6. Bổ sung chiều dầy do ăn mòn tối thiểu là 1 mm đối với thép các bon. Khi chọn vật liệu 
dùng cho LPG phải chú ý tới sự có mặt của H2S hoặc các sản phẩm có tính kiềm trong LPG. 

7.2. Các chi tiết đầu nối, lắp ráp và thiết bị bồn chứa 

7.2.1. Bồn chứa phải được trang bị các chi tiết đầu nối, lắp ráp và các thiết bị phù hợp cho việc 
sử dụng LPG và phải tuân thủ các tiêu chuẩn tương ứng. 

7.2.2. Các ống nối (trừ ống nối thiết bị) phải có đường kính không nhỏ hơn 32 mm cho đường 
lỏng và 20 mm cho đường hơi. 

7.2.3. Trên đường nạp lỏng phải lắp 1 van 1 chiều và một van chặn. Các ống nối có đường kính 
danh định lớn hơn hoặc bằng 50 mm phải được lắp van chế tạo bằng thép đúc có áp suất làm 
việc tối thiểu bằng áp suất thiết kế của hệ thống ống và van chặn được thiết kế chịu lửa. 

Trên hệ thống hơi và ống lỏng, giữa hai van chặn phải có một van xả an toàn tương ứng có áp 
suất đặt bằng 80 % áp suất thử của hệ thống thiết bị. 

7.2.4. Các ống nối ở đầu ra của đường cấp lỏng phải được lắp van đóng ngắt hoặc van đóng 
khẩn cấp và một van đóng ngắt trực tiếp phía ngoài. Các ống nối có đường kính lòng danh định 
lớn hơn hoặc bằng 50 mm phải được lắp van thép đúc và van chặn đảm bảo an toàn và có khả 
năng chịu lửa (tốt nhất là dùng loại điều khiển từ xa). 



7.2.5. Tất cả các đầu ống nối thiết bị với bồn trong mối ghép nối hở phải được bảo vệ bằng một 
van chặn trừ khi đường kính trong của đầu ống nối nhỏ hơn 1/4 mm và thiết bị được trang bị một 
van chặn chịu lửa. 

7.2.6. Tất cả các bồn chứa phải có cửa người chui hoặc cửa kiểm tra. Trường hợp bồn chứa có 
cửa người chui, nếu là hình bầu dục kích thước tối thiểu 400 mm x 300 mm hoặc hình tròn 
đường kính tối thiểu 400 mm. Cửa kiểm tra phải có kích thước phù hợp để có thể kiểm tra bên 
trong. 

7.2.7. Miệng xả của bồn phải bố trí ở điểm gom chất lỏng thấp nhất trong bồn. 

7.2.8. Miệng xả của đầu ống nối phải chế tạo theo kiểu mặt bích hoặc có ren để lắp van xả. 

7.2.9. Đầu ống xả đáy của bồn không được phép cao hơn mép trong của thành bồn. Trừ trường 
hợp điều kiện vận hành yêu cầu hoặc lý do thiết kế cho phép, tất cả các van xả phải được bảo vệ 
bằng một van ngắt khẩn cấp lắp ở phía trước (theo chiều xả). 

7.2.10. Miệng các đầu ống nối phải được bảo vệ để chống hư hỏng bằng cơ cấu cơ khí hoặc 
cách bố trí. Tất cả các miệng xả bình thường phải được bịt bằng bích liền hoặc nút. 

7.3. Yêu cầu về đo lường 

7.3.1. Tất cả các bồn chứa phải lắp ít nhất một dụng cụ đo mức chất lỏng cao nhất và một đồng 
hồ đo áp suất trừ bồn chứa có dung tích nhỏ hơn 5000 lít ở nơi tiêu thụ. Trong trường hợp này 
bồn chứa phải bố trí sẵn một đầu nối để cho phép lắp đồng hồ xác định áp suất. 

7.3.2. Không được dùng mắt kính để quan sát mức chất lỏng trong bồn. 

7.3.3. Nếu có nhu cầu đo nhiệt độ sản phẩm trong bồn thì phải lắp dụng cụ đo nhiệt độ phù hợp 
trên bồn chứa trừ trường hợp dung tích bồn nhỏ hơn 10000 lít. 

7.3.4. Tất cả các bồn chứa có áp suất trong các kho chứa chính và trạm chính phải lắp ít nhất 
một thiết bị báo đầy. Nếu tốc độ dòng chảy cao hoặc áp suất có thể vượt quá giá trị áp suất đặt 
của van an toàn thì phải lắp 2 thiết bị báo đầy độc lập. Thiết bị báo đầy thứ hai phải được thiết kế 
và lắp đặt sao cho nó có thể tự động ngắt không cho nạp đầy bồn. 

7.3.5. Các bồn chứa phải lắp van an toàn có kích thước phù hợp với diện tích xung quanh của 
bồn chứa. Ống nối giữa van an toàn và bồn chứa phải được chế tạo bằng vật liệu phù hợp với 
nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển của sản phẩm được tồn chứa. 

7.4. Thiết bị đóng khẩn cấp 

7.4.1. Tất cả các ống nối với bồn chứa dùng cho dòng chất lỏng hoặc dòng khí phải được bảo vệ 
bằng van chặn 2 pha. Van này phải làm bằng thép đối với các bồn lớn hơn 10000 lít và tất cả các 
ống nối xả chất lỏng. 

7.4.2. Van chặn 2 pha không được sử dụng trong hoạt động bình thường và thường được đặt ở 
trạng thái thích hợp (đóng hoặc mở). 

7.4.3. Để xả chất lỏng cho các bồn chứa có dung tích lớn hơn 10000 lít phải dùng van kiểu an 
toàn cháy, có độ tin cậy được điều khiển từ xa và lắp càng gần bồn chứa càng tốt. Nếu van 
không có khả năng lắp gần bồn thì đoạn ống nối giữa van và bồn phải được coi là một bộ phận 
của bồn và phải tuân theo tiêu chuẩn chế tạo bồn. 

7.4.4. Cơ cấu đóng khẩn cấp lắp vào bồn phải đồng bộ với hệ thống đóng khẩn cấp của toàn nhà 
máy đối với tồn chứa thương mại, nạp chai và nạp xe bồn. Tất cả các van đóng mở khẩn cấp 
phải được điều khiển từ xa và lắp đặt ở vị trí có khoảng cách an toàn trong trường hợp sự cố 
bồn. 

7.5. Bệ đỡ bồn 

7.5.1. Các giàn đỡ đồng bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế bồn và được hàn với tấm đỡ hình 
yên ngựa hoặc hình chữ V đã hàn trên vỏ bồn. Các tấm đỡ phải được khoan lỗ trước khi hàn với 
vỏ bồn. 



7.5.2. Kết cấu của bệ đỡ phải đảm bảo khả năng giãn dài của bồn dưới tác động của nhiệt độ và 
áp suất. Đối với bồn có dung tích dưới 50 m3, cho phép điều chỉnh độ giãn dài nhờ kết cấu neo. 

7.5.3. Giá đỡ bồn phải thiết kế sao cho khi lắp đặt bồn nghiêng về phía lỗ xả bồn với độ nghiêng 
từ 1:100 đến 1:400. 

7.5.4. Bệ đỡ và móng phải đảm bảo khả năng chịu tải khi bồn chứa đầy nước. 

7.5.5. Độ võng của các tấm đỡ yên ngựa phải đảm bảo không gian bên dưới bồn để lắp đặt 
đường ống và thao tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị bên dưới được an toàn. 

7.5.6. Biện pháp chống lửa cho bệ đỡ chỉ cần cho giàn đỡ bằng thép và các chân trụ của bồn 
đứng và bồn hình cầu. Phải có biện pháp loại trừ đọng nước giữa bệ đỡ và kết cấu chống lửa. 

7.6. Nối đất chống sét, nối đất cho bồn 

7.6.1. Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không lớn hơn 10 W. 

7.6.2. Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bồn chứa phải hàn nối ít nhất mỗi 
bồn hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất 
của hệ thống này không lớn hơn 10 W. 

7.6.3. Tại các vị trí nạp LPG phải nối hệ tĩnh điện với các phương tiện nạp LPG. 

7.6.4. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không lớn hơn 4 W. Tất cả phần kim loại 
không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối với hệ nối đất an toàn. 

Hệ nối đất này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5 m (khoảng cách trong 
đất) 

Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu điện 
trở nối đất không lớn hơn 1 W. 

7.6.5. Thiết kế chống sét và nối đất cho cửa hàng LPG phải phù hợp với qui định hiện hành về 
thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho tồn chứa LPG. 

8. Chống ăn mòn 

8.1. Tất cả các bồn chứa phải được bảo vệ chống ăn mòn. Lớp phủ bảo vệ phải kiểm tra hai năm 
một lần để tránh không xảy ra ăn mòn có hại cho bồn chứa. 

8.2. Không được sử dụng lớp phủ chống cháy thay thế hoặc hỗ trợ cho việc chữa cháy bằng 
nước trừ khi lớp phủ này cho phép kiểm tra bên trong và đo đạc độ dày của vỏ bồn và phải được 
sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. 

8.3. Các bồn chứa sử dụng lớp phủ chống cháy phải tuân thủ thời hạn kiểm tra độ dầy thành vỏ 
bồn và kiểm tra bên trong ít nhất 5 năm một lần. 

9. Ghi nhãn trên vỏ bồn 

9.1. Các thông tin bổ sung dưới đây cần phải ghi trên vỏ bồn: 

- tên nhà sản xuất (chế tạo); 

- ngày sản xuất (chế tạo); 

- tiêu chuẩn chế tạo; 

- áp suất làm việc cao nhất; 

- áp suất làm việc thấp nhất; 

- nhiệt độ làm việc thấp nhất; 

- dung tích; 

- cơ quan kiểm tra. 

9.2. Đối với bồn chứa đặt ngoài trời việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng. 



10. Phòng chống cháy 

10.1. Tất cả các thiết bị điện sử dụng trong khu vực tồn chứa LPG phải là loại chống cháy nổ. 

10.2. Nguồn cấp nước chữa cháy phải đảm bảo khả năng cung cấp 10 lít / phút / m2 trên bề mặt 
bồn trong khoảng thời gian một giờ. Nếu nhà thiết kế yêu cầu cao hơn thì phải đáp ứng yêu cầu 
của nhà thiết kế. 

10.3. Phương tiện, trang bị chữa cháy cho các bồn tồn chứa nổi phải thỏa mãn các yêu cầu nêu 
ra trong bảng 5. 

Bảng 5 – Phương tiện trang bị chữa cháy cho các bồn tồn chứa nổi 

Dung tích bồn chứa (lít) 
và địa điểm đặt 

Phương tiện trang bị chữa cháy 

Trên 150 đến 2500 

Trong khu vực nội bộ 

Khoảng cách tới nguồn cấp nước chữa cháy lớn nhất 100 m 

Trên 150 đến 2500  

Trong khu vực thương mại 
và công nghiệp 

Khoảng cách tới nguồn cấp nước chữa cháy lớn nhất 100 m 

Ống cuốn 19 mm hoặc thiết bị chữa cháy bằng nước 2x9 kg 

Bình chữa cháy bột khô 2x9kg 

Trên 2500 đến 56250 Khoảng cách tới nguồn cấp nước chữa cháy lớn nhất 100 m 

Ống cuốn 19 mm. Khoảng cách tới nguồn cấp nước chữa cháy lớn 
nhất 100 m 

Bình chữa cháy bột khô 2x9kg 

Bồn dỡ lỏng lớn hơn 15750 Nguồn cấp nước 

Cần lưu ý để có biện pháp cấp nước lạnh lên bồn 

Ống cuốn 19 mm 

Bình chữa cháy bột khô 2x9kg 

Trên 56250 đến 112500 Nguồn cấp nước 

Súng phun nước cố định và lưu động 

Ống cuộn 19 mm 

Bình chữa cháy bột khô 2x9kg 

Lớn hơn 112500 Nguồn cấp nước 

Các ống phun nước tự động cố định 

Ống cuộn 19 mm 

Bình chữa cháy bột khô 2x9kg 

10.4. Các bồn chứa lắp các ống phun nước cố định phải có ít nhất hai ống phun nước chạy dọc 
theo đỉnh bồn. 

10.5. Vật liệu dễ bắt lửa không được bố trí trong phạm vi tường rào của khu vực bồn chứa. 

10.6. Phải thường xuyên làm quét dọn, phát quang xung quanh khu vực để bồn chứa để loại trừ 
các nguồn gây cháy. 

11. Kiểm tra, bảo dưỡng 

11.1. Tất cả các bồn chứa và thiết bị đi kèm (trừ van an toàn) phải được kiểm tra, bảo dưỡng 
theo định kỳ 5 năm một lần. Đối với van an toàn phải được kiểm tra hiệu chỉnh áp suất xả 30 
tháng một lần. 



11.2. Các bồn chứa trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn phù hợp 
với các tiêu chuẩn hiện hành. 
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