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CHƯƠNG I: THUYẾT MINH CHUNG 
 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ. 

Tên công trình: ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SỨC CHỨA VÀ BẾN XUẤT 

ÔTÔ XITEC KHO XĂNG DẦU HẢI DƯƠNG. 

Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu B12. 

Địa điểm xây dựng: Kho xăng dầu Hải Dương - Xí nghiệp Kho vận 

Xăng dầu K132 - Xã Đức Chính - huyện Cẩm Giàng - Tp. Hải Dương 

Công trình được thiết kế dựa trên các cơ sở sau: 

- Hợp đồng kinh tế số 266/HĐTV/2019/PLX.B12-PEC ký kết giữa Công 

ty xăng dầu B12 và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về việc “Lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitéc kho 

xăng dầu Hải Dương”. 

- Nhiệm vụ lập dự án do chủ đầu tư cấp. 

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Petrolimex lập tháng 08 năm 2019. 

II. TÓM TẮT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: 

+ Xây dựng bể trụ đứng chứa Xăng, Diezel. 

+ Xây dựng trạm bơm dầu xuất bộ. 

+ Xây dựng nhà xuất dầu ôtô xitec. 

+ Xây dựng nhà kiểm tra xe ra vào. 

+ Nhà bán hàng. 

+ Thiết kế các hạng mục phụ trợ, đường bãi, cống qua đường, cổng ra vào, 

đê ngăn cháy... 

+ Tính toán, thiết kế hệ thống công nghệ cho các hạng mục xây mới. 

+ Thiết kế hệ thống điện động lực, chiếu sáng, thu sét tiếp địa chống tĩnh 

điện cho các hạng mục xây dựng mới. 

+ Thiết kế hệ thống tự động hóa đo lường và điều khiển nối kết với trạm 

điều khiển trung tâm của kho. 
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+ Thiết kế đấu nối hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý nước 

thải, an toàn vệ sinh môi trường các hạng mục xây dựng mới với hệ thống hiện 

có. 

III. DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG: 

Căn cứ vào hình thức đầu tư, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, 

giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện và tham khảo 

trên cơ sở những tiêu chuẩn kỹ thuật chính như sau: 

III.1. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG. 

SỐ NGHỊ ĐỊNH NGÀY BH TÊN CỦA NGHỊ ĐỊNH 

08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương  

163/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics  

146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ  

123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước  

83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 
Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

67/2017/NĐ-CP 25/05/2017 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

42/2017/NĐ-CP 5/4/2017 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

01/2017/NĐ-CP 6/1/2017 
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai  

155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  

154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192585
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192585
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192585
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192501
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192279
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192279
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192279
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192279
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=191856
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=191856
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=191856
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=190455
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=190455
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=189895
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=189895
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=189127
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=189127
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=189127
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=189127
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=187962
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=187962
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=187259
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=187259
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=187188
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SỐ NGHỊ ĐỊNH NGÀY BH TÊN CỦA NGHỊ ĐỊNH 

100/2016/NĐ-CP 1/7/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế  

19/2016/NĐ-CP 22/03/2016 Về kinh doanh khí 

108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt  

95/2015/NĐ-CP 16/10/2015 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu 

khí 

84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Về giám sát và đánh giá đầu tư  

59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng  

46/2015/NĐ-CP 12/5/2015 
Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng 

45/2015/NĐ-CP 6/5/2015 Về hoạt động đo đạc và bản đồ 

44/2015/NĐ-CP 6/5/2015 
Quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng  

38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Về quản lý chất thải và phế liệu  

32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  

19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường  

18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

12/2015/NĐ-CP 12/2/2015 

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế 

91/2014/NĐ-CP 1/10/2014 
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị 

định quy định về thuế 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=185760
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=185760
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=185760
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=185760
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=183969
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181935
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181935
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181935
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181935
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181845
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181845
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=181663
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=180318
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179915
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179915
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179813
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179843
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179843
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179748
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179318
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179095
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179095
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=178917
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=178917
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=178917
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=178917
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=176382
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=176382
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SỐ NGHỊ ĐỊNH NGÀY BH TÊN CỦA NGHỊ ĐỊNH 

83/2014/NĐ-CP 3/9/2014 Về kinh doanh xăng dầu  

80/2014/NĐ-CP 6/8/2014 Về thoát nước và xử lý nước thải  

79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy 

46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  

45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất  

44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định về giá đất  

43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai 

35/2014/NĐ-CP 29/04/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 

2011 của Chính phủ quy định về đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  

14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 
Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về 

an toàn điện 

218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  

15/2013/NĐ-CP 6/2/2013 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng  

13/2011/NĐ-CP 11/2/2011 Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền 

 25/2019/NĐ-CP 17/03/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 

về an toàn công trình dầu khí trên đất liền 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các văn 

bản hướng dẫn có liên quan. 

- Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 

và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=175893
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=175375
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=175255
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=175255
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=175255
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=175255
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=174329
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=174348
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173973
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173985
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173985
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173643
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173643
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173643
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173643
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=173643
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=172572
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=172572
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=171546
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=171546
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=165719
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- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2015 Quy định Quy định đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 01/2015/TT-BXD xác định đơn giá nhân công trong quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây Dựng. 

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm của Bộ Xây dựng 

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng sẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 

dự án và thiết kế xây dựng dự toán công trình.  

III.2. CÁC TIÊU CHUẨN QUY PHẠM ÁP DỤNG. 

1. Quy chuẩn xây dựng Việt nam và các tiêu chuẩn khác có liên quan đến thiết 

kế kiến trúc, kết cấu xây dựng, công nghệ, điện, cấp thoát nước. 

2. Các Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 4090-1985 
Đường ống chính dẫn xăng dầu và sản phẩm chất. 

TC thiết kế. 

TCVN 5684-2003 An toàn chữa cháy các công trình xăng dầu. 

TCVN 3255-1986 Tiêu chuẩn về an toàn nổ. 

TCVN 3254-1989 Tiêu chuẩn về an toàn cháy. 

TCVN 42-01-1990 Thiết kế chống ăn mòn cho đường ống. 

TCVN ISO9001: 1996 Hệ thống chất lượng. 

TCVN 5637: 1991 
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - 

nguyên tắc cơ bản. 

TCVN 2737: 2005 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 5574: 2012 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

TCVN 327: 2004 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Yêu cầu bảo vệ 

chống ăn mòn trong môi trường biển. 

TCVN-3993-85 Chống ăn mòn trong xây dựng, kết cấu BT & BTCT. 

TCVN 5575: 2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 
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TCXDVN 205: 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCXDVN 269: 2002 
Cọc, phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép 

dọc trục 

TCVN 4055 - 1985 Tổ chức thi công. 

TCVN 5640 -1991 Bàn giao công trình xây dựng. 

TCVN 5307-2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế. 

TCVN 5334-2007 
Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu 

cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 

TCN 86: 2004 
Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ-Chống sét và 

chống tĩnh điện. 

TCVN 7888: 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước. 

TCXDVN 9386: 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất. 

Các tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế hiện hành. 

3. Thông tư liên tịch "Quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa 

cháy trong các kho chất mỏ và sản phẩm chất" số 15/2001/TTLT-BTM-BCA 

ngày 10/5/2001. 

4. Các tiêu chuẩn nước ngoài được vận dụng: 

Tiêu chuẩn thiết kế bể chứa 

API STANDARD 650 
Welded Steel Tanks for Oil Storage API 

Standard 650 11 Edition, 2008 

BS EN 14015:2004 

British Standard Specification for Manufacture 

of Vertical Steel welded non - refrigerated 

Storage Tanks with butt - welded shells for the 

Petroleum Industry 

NFPA-11: Tiêu chuẩn thuốc chữa cháy có độ nở thấp. 

Tiêu chuẩn que hàn D4313 JIS Z 3211-1991 

Tiêu chuẩn kích thước và sai lệch sản phẩm thép tấm, lá JIS G3193-1990 

Tiêu chuẩn thép hình JIS G3192-2000 

Tiêu chuẩn vật liệu JIS G3101-SS400 
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CHƯƠNG  II: THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

I. GIỚI THIỆU CHUNG. 

I.1.VỊ TRÍ, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG. 

Dự án đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec kho Hải Dương trên 

diện tích khu đất hiện hữu của kho xăng dầu Hải Dương tại xã Đức Chính, 

huyện Cẩm Giàng, Tp.Hải Dương với diện tích khu đất xây dựng khoảng 

32.354m2. 

- Phía Đông-Bắc giáp đường WB2. 

- Phía Tây-Bắc, Tây-Nam, Đông-Nam giáp ruộng nông nghiệp. 

Xung quanh thửa đất là ruộng không có nhà cửa, công trình, rất thuận lợi 

cho việc xây dựng mở rộng kho xăng dầu đảm bảo các tiêu chuẩn, quy phạm an 

toàn. 

- Vị trí đầu tư xây dựng cần thoả mãn các tiêu chí sau: 

+ Đảm bảo khoảng cách an toàn tới các hạng mục công trình khác trong 

kho theo tiêu chuẩn, quy phạm của kho xăng dầu. 

+ Thuận lợi cho việc kết nối với hệ thống công nghệ và các hạng mục kỹ 

thuật khác. 

I.2. HIỆN TRẠNG KHO XĂNG DẦU HẢI DƯƠNG. 

1. Quy mô kho xăng dầu Hải Dương bao gồm: 

- Khu bể xăng dầu gồm 08 bể trụ đứng dung tích 5.000m3/bể, tổng sức 

chứa  40.000m3. 

- Tuyến ống nhập từ K130, K131 bằng 02 đường ống độc lập có đường 

kính 12". 

- Tuyến ống xuất gồm 02 đường ống có đường kính 12" bơm chuyển cho 

các kho tuyến sau H101, K133, K135. 

- Hệ thống các hạng mục công trình kỹ thuật và phụ trợ. 

2. Hiện trạng hệ thống công nghệ kho xăng dầu Hải Dương. 

a. Sức chứa: 

Tổng sức chứa của kho hiện nay là 40.000m3 gồm: 08 bể 5.000m3 

(X1X8). 

b. Công nghệ nhập: 
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Kho xăng dầu Hải Dương tiếp nhận hàng từ K130, K131 bằng 02 đường 

ống độc lập có đường kính 12" (nhập xăng vào các bể từ X1- X4 và nhập dầu 

vào các bể từ X5- X8).  

c. Công nghệ xuất:  

Nhiên liệu từ kho xăng dầu Hải Dương bơm chuyển cho các kho tuyến 

sau H101, K133, K135 bằng 02 đường ống xuất có đường kính 12" (01 đường 

xuất xăng, 01 đường xuất dầu). 

d.  Hệ thống máy bơm: 

Để bơm chuyển xăng dầu trên tuyến ống B12, kho Hải Dương hiện có 02 

trạm bơm (trạm bơm chính và trạm bơm mồi). Số lượng và các thông số cơ bản 

của máy bơm của 02 trạm bơm được tổ hợp như sau:  

*.  Trạm bơm chính. 

Hiện trạm bơm chính có 06 tổ hợp máy bơm chính:  

+ Tổ hợp máy bơm HPC120/750: 04 cái- Dòng động cơ BAO- 315 KW 

+ Tổ hợp máy bơm HPC200/700: 02 cái- Dòng động cơ BAO7A- 560 

M2-T2- 630KW. 

*. Trạm bơm mồi. 

Hiện trạm bơm mồi có các tổ hợp máy bơm với các thông số như sau: 

 

TT 
Loại tổ hợp 

máy bơm 

Công suất 

động cơ 

(kw) 

Số 

lượng 

Năm sử 

dụng 

Qmax 

(m3/h) 

Pmax 

m H2O 

1 2L2x3-8RV OSD 11 01 2013 60 40 

2 HK-200/120-70 40 04 1980 120 70 

3 HK200/70 75 01 2009 200 70 

4 HK200/70 75 01 2013 200 70 

3. Hiện trạng hệ thống cấp nước an toàn PCCC. 

Hiện tại kho xăng dầu Hải Dương lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng nước và 

Foam cố định chữa cháy cho các bể trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

Hiện trạng các trạm bơm: 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có của kho là hệ thống chữa cháy cố 

định sử dụng bọt AFFF 3%: 

Các thông số của trạm bơm chữa cháy hiện có: 
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+ 02 máy bơm (động cơ điện) Q= 100m3/h, P= 8,5kg/cm2, bơm dung dịch 

chất tạo bọt (01 máy dự phòng). 

+ 02 máy bơm (động cơ điện) Q= 300m3/h, P= 8,5kg/cm2, bơm nước tưới 

mát (01 máy dự phòng). 

+ 01 bộ thiết bị pha trộn bọt loại đấu vòng PI-65 

+ 01 bể chứa chất tạo bọt AFFF 3%: 10 m3. 

+ Ao nước chữa cháy 3.000m3. 

4. Hiện trạng hệ thống thoát nước an toàn vệ sinh môi trường. 

- Hệ thống thoát nước qui ước sạch: Toàn bộ nước mưa rơi trên các khu 

vực nền bãi không có liên quan đến việc xuất nhập, bơm rót xăng dầu không có 

nguy cơ bị nhiễm bẩn xăng dầu qui ước là sạch được thoát theo độ dốc san đất 

trên tổng mặt bằng thu vào các mương rãnh hở, dẫn ra ngoài không cần phải xử 

lý. 

- Hệ thống thoát nước có nguy cơ bị nhiễm bẩn xăng dầu: Nước mưa rơi 

trên khu vực nền bãi có liên quan đến việc xuất nhập, bơm rót xăng dầu, nước 

chữa cháy, nước rửa bể, nước thải sản xuất bị nhiễm bẩn xăng dầu được thoát 

theo hệ thống riêng dẫn đến bể lắng dầu để gạn lại váng dầu, lắng cặn bẩn. 

Sau đó nước thải được xử lý tiếp qua ao vi sinh 

- Nước thải sinh hoạt thải ra từ các khu vệ sinh được làm sạch cục bộ ở các 

bể tự hoại. 

Toàn bộ nước thải trong kho sau khi đã qua các khâu xử lý, thải ra ngoài 

không gây ô nhiễm ra xung quanh. 

5. Hiện trạng hệ thống điện, thu sét tiếp địa. 

- Nguồn điện lưới quốc gia: Nguồn điện cung cấp được lấy từ trạm biến 

áp mới 2 x 3200KVA + 2 x 1000KVA; 

- Nguồn điện dự phòng: Để đảm bảo an toàn cung cấp điện cho kho khi 

mất điện lưới dùng máy phát điện dự phòng 2 x 560KVA trong kho; 

- Hệ thống chống sét, tiếp địa: Hiện tại kho có hệ thống chống sét, tiếp địa 

hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

6. Hiện trạng hệ thống tự động hóa: 

a. Hệ thống thiết bị xử lý trung tâm gồm: 

- 2 máy tính nối mạng LAN. 

- 1 bộ xử lý trung tâm (Controller). 
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- 1 máy in xuất các số liệu. 

b. Hệ thống đo lường các thông số bể chứa gồm: 

- Thiết bị đo mức bằng Proservor. 

- Thiết bị đo nhiệt độ trung bình nhiều điểm. 

- Thiết bị báo tràn báo cạn bể. 

- Thiết bị xử lý kết nối. 

Các thiết bị lắp trên bể đều là loại chống nổ không truyền nổ và an toàn 

tia lửa. Để truyền dẫn các thông số về trung tâm điều hành.  

c. Hệ thống đo lường và báo tràn tự động cho các bể. 

- Thiết bị đo mức: 

 + Thiết bị đo mức Radar (sử dụng cho các bể chứa dầu sáng). Mức nước 

và mức nhiên liệu đo được có thể hiển thị ngay trên thiết bị hoặc hiển thị tại 

chân bồn qua thiết bị hiển thị chân bồn bể (REMOTE DISPLAY UNIT). Toàn 

bộ các thiết bị đo của các bồn được nối về trung tâm điều khiển. 

- Thiết bị hiển thị thông số tại chân bể (REMOTE DISPLAY UNIT). 

  +  Điện áp đầu vào 220VAC  kết nối tín hiệu 4-20mA theo kiểu HART  

master output, hiển thị các thông số đo bằng số. Lắp đặt tại chân bể dễ dàng theo 

dõi thông số đo. 

- Thiết bị đo nhiệt. 

+  Thiết bị đo nhiệt 864MTT bao gồm nhiều phần tử đo nhiệt đặt trong 

ống thép không gỉ được treo từ mái bể tới đáy bể. Mạch của thiết bị đo nhiệt lắp 

đặt trong bồn. 

- Thiết bị báo tràn tự động: 

           + Đầu dò báo tràn dùng thiết bị báo tràn. Thiết bị bao gồm sensor cảm 

biến tràn bồn, khi có hiện tượng tràn bồn dầu cảm ứng sẽ cho tín hiệu báo về 

trung tâm sử lý báo tràn đặt tại trung tâm điều khiển. Thiết bị này được nuôi 

bằng nguồn điện 220v. 

 + Bo mạch sử lý báo tràn: Mỗi một thiết bị báo tràn phải có 1 bo mạch sử 

lý tín hiệu báo tràn. Bo mạch này ghép cùng với bo mạch sử lý và điều khiển tín 

hiệu báo tràn chung đặt tại nhà điều khiển. 

Toàn bộ hệ thống dây nguồn và dây tín hiệu được luồn trong ống thép 

chôn ngầm đất kéo vê trung tâm kết nối. 
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I.3. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH MẶT BẰNG. 

a. Quy hoạch tổng mặt bằng và tổ chức phát triển không gian của Kho 

được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

+ Khai thác triệt để cơ sở vật chất và quỹ đất, hạn chế tối đa ảnh hưởng 

tác động môi trường, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy 

chữa cháy. 

+ Đảm bảo ranh giới khu đất do chủ đầu tư cấp. 

+ Đảm bảo quy mô sức chứa và định hướng phát triển.  

+ Đảm bảo các tiện ích trong vận hành và nâng cao năng lực tồn chứa.  

+ Đảm bảo sự thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng như giao 

thông, cấp điện, cấp nước nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư.  

+ Đảm bảo khả năng vận động giao thông thuận tiện, đặc biệt là việc thoát 

hiểm khi có sự cố xảy ra. 

b. Đề xuất phương án Tổng mặt bằng: 

- Công trình Quy hoạch tổng mặt bằng Kho xăng dầu Hải Dương mở rộng 

dựa trên các căn cứ tận dụng hữu ích trục đường giao thông trong kho, hạn chế 

tối đa ảnh hưởng tác động đến môi trường, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an 

toàn về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. 

 - Bảo đảm khoảng cách an toàn đến các đối tượng trong và ngoài kho đối 

với kho xăng dầu cấp I của tiêu chuẩn TCVN5307:2009, bao gồm: 

 √ Khoảng cách từ thành bể đến thành bể:   ≥ 1/6 tổng đường kính hai bể 

liền kề. 

 √ Khoảng cách từ thành bể đến nhà bơm dầu:  ≥ 20m 

 √ Khoảng cách từ thành bể đến nhà xuất dầu:   ≥ 20m 

 √ Khoảng cách từ thành bể đến nhà, hàng rào của kho:   ≥ 25m 

 √ Khoảng cách từ thành bể đến nhà bơm nước chữa cháy, bể chứa nước  

cứu hỏa:   ≥ 40m. 

- Công trình được bao quanh bằng hệ thống hàng rào: mặt tiền của khu đất 

dùng hàng rào hoa thép để tạo độ thoáng tầm nhìn,  các hàng rào còn lại sử dụng 

hàng rào gạch nhằm đảm bảo an ninh và an toàn phòng cháy.  

- Phần mở rộng bến xuất bố trí 02 cổng ra vào khu đất để đảm bảo thuận 

lợi cho khả năng xuất nhập hàng hóa. Tuyến giao thông chính của công trình: 

“Đi vào - đi ra”, tuyến vận động thành 01 cung tròn và tại điểm đầu, cuối cung 

tròn là 01 cổng rộng 42m và 01 cổng phụ 6m thoát hiểm khi có sự cố sảy ra.   
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- Khu đất mở rộng bến xuất kho xăng dầu Hải Dương được phân chia 

thành 04 khu chức năng: Khu quản lý, khu xuất nhập, khu bể chứa và khu bãi đỗ 

xe, sân đa năng. Các khu vực được bố trí phù hợp với các hạng mục hiện hữu và 

được kết nối bằng hệ thống đường nội bộ và đường phòng cháy chữa cháy nhằm 

tăng khả năng tiếp cận khi có sự cố. Bồn cây, đảo cỏ được bố trí xen kẽ giữa các 

hạng mục tạo môi trường xanh, sạch đẹp cho công trình. 

* Khu quản lý nhà giao dịch bán hàng: 

- Chức năng của khu quản lý nhà giao dịch bán hàng là điều hành sản xuất 

và tiếp xúc với khách hàng, nên khối nhà này được bố trí tại phía trước khu đất, 

tách rời hoàn toàn với khu kho xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy và thẩm 

mỹ chung của khu vực, giáp với cổng kho và đường giao thông chính vào kho.  

* Khu xuất nhập xăng dầu:  

+ Nhà xuất xăng dầu được quy hoạch ở trung tâm khu đất, nằm phía sau 

khối quản lý. Bố trí trạm xuất nhiên liệu tại góc phía Đông Bắc-Tây Bắc khu 

đất, cách tường rào phía trước kho (phía Đông Bắc) khoảng 75m, đặt cách bể 

chứa xây mới là 85m. Xung quanh là hệ thống đường bãi bê tông thuận tiện cho 

các loại phương tiện vào ra khu vực bến xuất. 

+ Nhà bơm dầu được đặt cạnh nhà xuất dầu, gần cụm bể chứa mở rộng 

giai đoạn 1, phù hợp với quy trình nhập xăng dầu cũ và mới. Trạm bơm dầu 

được bố trí giáp với khu bể chứa 2.000m3, cách bể chứa 22m, đảm bảo an toàn. 

Nhà có diện tích 129.6m2 được bố trí liền kề tuyến đường giao thông nội bộ, 

thuận tiện cho việc xuất nhập nhiên liệu. 

+ Nhà kiểm định được bố trí tại cổng ra vào đảm bảo giao thông cho 06 

làn xe được kiểm định đồng thời 

* Khu bể chứa:  

- Khu bể chứa 04 bể V=2000m3 (B1÷B4) được quy hoạch thành 01 cụm 

tiếp nối với khu bể hiện có, được bao quanh bằng hệ thống đê chống tràn (tường 

gạch) và đường cho xe chữa cháy (rộng 3,5m). 

- Khu bể chứa xây mới được bố trí giữa khu đất, tiếp giáp khu bể chứa 

5000m3 hiện có, bể được làm bằng thép, hình dáng bể dạng trụ đứng được thiết 

kế đảm bảo khoảng cách an toàn đến đê ngăn cháy, khoảng cách đến các hạng 

mục khác trong kho đảm bảo an toàn theo bảng 17, TCVN 5307-2009. 

- Theo TCVN 5307-2009, chiều cao đê ngăn cháy bên ngoài của nhóm bể 

phải có chiều cao hơn 0.2m so với mực chất lỏng trong bể chứa lớn nhất chảy 

tràn. Để đảm bảo dung tích tạo nên giữa mặt trong đê và nhóm bể chứa hết 

2000m3 sản phẩm của cụm bể khi có sự cố, đê ngăn cháy của cụm bể này cao 
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1.2m. Hệ thống đê ngăn cháy được thiết kế phù hợp với đê ngăn cháy khu bể 

hiện có. 

* Đường bãi bê tông bến xuất, đường bãi khu sân đa năng. 

- Đường bãi quanh khu vực bến xuất và luồng giao thông xe ra vào sử 

dụng đường bãi bê tông. Khi thiết kế phải chia tấm nhỏ, khe nối giữa hai tấm bê 

tông được chèn kỹ. 

*. Cổng ra vào: hợp khối với khu nhà kiểm định. 

*. Cổng thoát nạn: bố trí tại góc khu đất phía Đông Bắc. 

Các hạng mục chính đều sử dụng vật liệu có bậc chịu lửa I và II, được bố 

trí đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy theo qui định. 

Thống kê các hạng mục mở rộng bến xuất kho xăng dầu Hải Dương: 

STT Tên hạng mục Khối lượng 

1 Bể thép V=2.000m3 (Thân + móng) 04 bể 

2 Đê ngăn cháy cao 1.2m 172m 

3 Bến xuất ô tô xi tec 432 m2 

4 Trạm bơm dầu bến xuất 129,6 m2 

5 Nhà kiểm tra xe ra vào 336m2 

6 Cổng ra vào 42m và 6m 2 cổng 

7 Nhà giao dịch, bán hàng 252 m2 

8 Nhà bảo vệ 9m2 02 cái 

9 Cổng xếp di động 14m 1 cổng 

10 Nhà xưởng đội công trình 70m2 

11 Nhà tắm, nhà vệ sinh công nghiệp 45m2 

12 Hàng rào hoa thép 488m 

13 Bãi vật tư 558 

14 Đường bãi chữa cháy quanh khu bể 898,5 m2 

15 Đường bãi bê tông bến xuất 16206 m2 

16 Sân đa năng 4936 m2 

17 Cống qua mương 2 cống 

18 Hệ thống công nghệ Hệ thống 

19 Hệ thống pccc, cấp thoát nước Hệ thống 

20 Hệ thống điện chiếu sáng, thu sét, tiếp đất Hệ thống 

21 
Hệ thống tự động hóa, đo lường điều khiển, 

camera 
Hệ thống 
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- Khoảng cách tối thiểu giữa hai bể liền kề cùng nhóm: 

STT Tên hạng mục 

Đường 

kính bể 

(m) 

Khoảng cách 2 bể liền kề 

Trích dẫn Tiêu chuẩn 

(m) 

Theo quy 

hoạch (m) 

1 
Bể 2.000m3 14,3 

4,76 5,0 Điều 5.2.9.2 
Bể 2.000m3 14,3 

- Khoảng cách an toàn PCCC khác: 

STT Khoảng cách (kho cấp I) 
Tiêu chuẩn 

(m) 

Quy hoạch 

(m) 
Trích dẫn 

1 
Thành bể đến trạm bơm nước 

chữa cháy 
40,0 70 Điều 

5.1.5 

Bảng 4 2 Thành bể đến hàng rào kho 25,0 ≥ 25,0 

3 
Thành bể 2.000m3 đến mép 

trong đê chống tràn 
6,2 7,6 

Điều 

5.2.12 

4 Giữa 2 nhóm bể 30 ≥30 
Điều 

5.2.9.4 

5 
Thành bể chứa đến khu xuất 

nhập xitec 
30 80 

Điều 

5.1.5 

Bảng 4 

6 
Thành bể chứa đến trạm bơm 

dầu 
20  21,0 

Điều 

5.1.5 

Bảng 4 

c. Giải pháp kết nối hạ tầng bên ngoài về giao thông, thoát nước. 

Trên cơ sở hiện hữu của các hệ thống điện, cấp thoát nước, kết nối giữa 

khu vực kho và hệ thống hiện có bao gồm: 

- Hệ thống thoát nước nhiễm bẫn sử dụng hệ thống xử lí nước thải hiện 

có, cống thoát nước nối từ khu vực bến xuất, nhà bơm, khu bể xây mới về khu 

xử lý nước thải hiện có trong kho với hệ thống mương thoát nước hiện có. 

- Hệ thống thoát nước mặt,  thiết kế rãnh và cửa xả mới cho khu vực bến 

xuất và kết nối với mương thoát nước hiện có trước cửa kho. 

- Lối ra vào bến xuất với đường WB2. 
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II. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ. 

II.1. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ. 

Xăng dầu được vận chuyển từ các nước ASEAN, Hàn Quốc bằng các tàu 

dầu viễn dương có tải trọng tới 40.000 DWT cập Cảng dầu B12 và được bơm 

của tàu bơm nhập vào các bể chứa kho Cảng dầu B12 và K130. Tại đây hàng 

hoá được đo tính và làm các thủ tục hoàn thiện việc nhập khẩu, sau đó hàng hoá 

được các máy bơm chuyên dùng bơm chuyển lên tuyến ống chính về kho K131. 

Hàng hoá tiếp nhận về K131 được trung chuyển bằng đường ống cho các kho 

tuyến sau như: H102 - Công ty Xăng dầu Khu vực III Hải Phòng, H101- Công 

ty Xăng dầu khu vực I Hà Nội, K132- Hải Dương, K133 - Hà Tây, K135 - Hà 

Nam và xuất một phần cung ứng cho khu vực Hải Phòng.   

Phương thức vận tải cung ứng xăng dầu của Kho K130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ BẾN XUẤT ÔTÔ XITEC. 

1. Khái quát chung. 

a. Sức chứa. 

- Tổng sức chứa hiện tại của kho xăng dầu Hải Dương là 40.000m3 chứa 

trong 08 bể trụ đứng dung tích 5.000m3/bể. 

 - Xây dựng mới 8.000m3 chứa trong 04 bể trụ đứng (B1÷B4) dung tích 

2.000m3/bể tại vị trí cạnh khu bể hiện có phục vụ xuất hàng đường bộ qua bến 

xuất mới. 

Kho K130 

Kho K131 

Kho K132, Hải Dương 

 H101, H102, K133, K135 

 

 

 

 

Các cửa hàng, đại lý, hộ 

công nghiệp 

 

Các cửa hàng, đại lý, hộ 

công nghiệp H102 

Các cửa hàng, đại lý, hộ 

công nghiệp 

 

Các cửa hàng, đại lý, hộ 

công nghiệp 

 

Cảng dầu B12 
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b. Thiết bị bơm chuyển. 

Tại vị trí cạnh khu bể mở rộng, xây dựng 01 trạm bơm có chức năng bơm 

xuất bộ và hút vét chuyển đảo cụm bể 2.000m3.  

c. Phương thức xuất nhập. 

*. Nhập:  

- Hiện tại kho xăng dầu Hải Dương tiếp nhận hàng từ K130 hoặc K131 

bằng 02 tuyến đường ống độc lập có đường kính 12", lưu lượng qua tuyến đạt 

đến 400m3/h/ống.  

- Nhập nhiên liệu vào cụm bể chứa 2.000m3 xây mới phục vụ xuất bộ từ 

máy bơm tại trạm bơm mồi hoặc nhập bằng tự chảy từ cụm bể 5.000m3 hiện có. 

*. Xuất:  

- Xuất bộ: Các loại nhiên liệu được các máy bơm đặt tại trạm bơm xuất bộ 

hút từ các bể 2.000m3 trong kho xuất cho ôtô xitéc qua nhà xuất dầu.  

d. Hệ thống ống công nghệ. 

Hệ thống ống công nghệ trong kho sau khi thi công được thử bền, thử kín 

và thổi sạch các cặn bẩn cục bộ và trong quá trình sử dụng việc xả cặn được 

thực hiện tại các bể chứa hoặc tại các bình lọc. 

e. Công nghệ bến xuất bộ xây dựng mới. 

Hệ thống công nghệ bến xuất ôtô xitéc bao gồm. 

* . Thiết bị bơm chuyển. 

Xây dựng mới 01 trạm bơm có chức năng bơm xuất bộ và hút vét chuyển 

đảo bể.  

Tổng số máy bơm lắp đặt mới tại trạm bơm khu bến xuất xây dựng mới 

bao gồm 10 máy bơm, trong đó. 

- 05 máy bơm ly tâm động cơ điện Q=100m3/h có nhiện vụ xuất bộ Xăng. 

- 05 máy bơm ly tâm động cơ điện Q=100m3/h có nhiện vụ xuất bộ 

Diezel. 

*. Công nghệ nhà xuất dầu ôtô xitéc. 

- Nhà xuất dầu ôtô xitéc xây dựng mới, lắp đặt 10 cụm công nghệ xuất bộ 

Xăng, Diezel, bao gồm: 

- 05 cụm công nghệ và cần xuất dầu loại 4 khớp 4” xuất bộ Xăng. 

- 05 cụm công nghệ và cần xuất dầu loại 4 khớp 4” xuất bộ Diezel. 
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2. Tính toán thủy lực đường ống: 

a. Xác định khả năng nhập của tuyến ống: 

Tổng tổn thất thuỷ lực cho đường ống công nghệ được xác định công thức 

sau: 

ZHHH cbmstp   

   
m

m

ms
D

LQ
H






5

22 *** 
 

   
g

H cb
2

*
2

  

Trong đó: Hms: Tổn thất ma sát (mét cột chất lỏng) 

  Hcb: Tổn thất cục bộ (mét cột chất lỏng) 

  Z: Hệ số ma sát 

  Q: Lưu lượng bơm chuyển (m3/s) 

  : Độ nhớt chất lỏng tại nhiệt độ bơm chuyển 

  D: Đường kính ống (m) 

  L: Chiều dài đường ống (m) 

  : Hệ số tổn thất cục bộ của thiết bị, phụ tùng đường ống 

  v: Vận tốc nhiên liệu trong đường ống (m/s) 

  g: Gia tốc trọng trường (m/s2). 

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, các thông số đưa vào tính toán được 

lựa chọn như sau: 

- Mức dầu trong bể cao nhất. 

- Nhập dầu vào bể xa nhất. 

- Độ nhớt các loại nhiên liệu lấy ở nhiệt độ thấp 20oC. 

Từ kết quả tính toán (xem phụ lục 1, 2, 3, 4), lựa chọn được đường kính 

tuyến ống nhập cho các bể chứa xây dựng mới. 

b. Xác định khả năng hút của máy bơm: 

      Tính toán thuỷ lực tuyến ống hút cho các máy bơm từ bể xây dựng mới 

trên cơ sở: 

 - Khả năng xuất đồng thời. 

- Chiều dài tuyến ống hút (tính toán tuyến ống hút từ bể xa trạm bơm 

nhất). 
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- Mức sản phẩm trong bể thấp nhất. 

- Loại sản phẩm bơm chuyển. 

- Vận tốc giới hạn dòng chảy trong ống cho phép theo qui định. 

- Tính toán tổn thất ma sát, tổn thất cục bộ toàn tuyến. 

NPSH = Pa - Pb - Hms - Hcb + Z 

Trong đó: 

Pa: áp suất khí quyển (mét cột chất lỏng). 

Pb: áp suất hơi bão hoà của chất lỏng (mét cột chất lỏng). 

Hms: Tổn thất do ma sát trên đường ống hút (mét cột chất lỏng). 

Hcb: Tổn thất cục bộ ống hút (mét cột chất lỏng). 

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, các số liệu đưa vào tính toán lựa chọn 

mức dầu trong bể thấp nhất và hút dầu từ bể xa nhất. 

Từ kết quả tính toán (xem phụ lục 1, 2, 3, 4), lựa chọn được đường kính 

tuyến ống hút từ khu xây dựng mới đến các máy bơm lắp mới (tính cho trường 

hợp 02 máy bơm Q=100m3/h hút đồng thời trên 01 tuyến ống).  

c. Xác định chiều dày thành ống: 

Loại ống sử dụng cho công trình là ống có yêu cầu kỹ thuật cao, phải 

nhập ngoại, trong những năm gần đây ống thép dùng cho ngành xăng dầu và dầu 

khí hầu hết được nhập từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật .... các ống này được chế tạo theo 

tiêu chuẩn ASTM. Vì vậy ống thép các loại và các phụ kiện đường ống dùng 

cho công trình này đều được lấy theo tiêu chuẩn ASTM A53-90b hoặc tiêu 

chuẩn API-5L. 

So sánh với tiêu chuẩn TCVN 4090-85 của Việt Nam các tiêu chuẩn của 

Mỹ như ASME B31.1, ASME B31.3 có hệ số an toàn cao hơn, vì vậy độ dày 

thành ống được tuân theo tiêu chuẩn ASME B31.3. 

Xác định chiều dày thành ống (Theo tiêu chuẩn “Petroleum Refinery 

Piping ASME B31.3”). Độ dày tối thiểu thành ống được xác định theo công thức 

sau: 

   )(
)***(2

*
inchC

YPES

DP
tt   

Trong đó: 

tt: Độ dày tối thiểu đường ống (inch) 

P: Áp lực làm việc của hệ thống. 

D: Đường kính ngoài của ống theo tiêu chuẩn SA B36.1 

E: Hệ số ứng suất 2 trục của đường ống 
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Y: Hệ số quá tải của vật liệu. 

C: Độ dày dự phòng va đập, ren ống. 

S: Ứng suất tính toán của thép tiêu chuẩn A53.b 

Căn cứ vào kết quả tính toán,  chiều dày thành ống được chọn như sau: 

10” = 273.1 x 9.27  8” = 219.1 x 8.18 

6” = 168.3 x 7.11  4” = 114.3 x 6.02 

3” = 88.9 x 5.49   2” = 60.3 x 3.91   

1.1/2” = 60.3 x 3.68  1” = 33.4 x 3.38 

d. Lựa chọn phụ kiện ống. 

- Ống công nghệ sử dụng ống thép đúc theo tiêu chuẩn ANSI/ASME 

B36.10M - A53 GrB. 

- Xác định chiều dày thành ống theo tiêu chuẩn “Petroleum Refinery 

Piping ASME B31.3”. 

- Bích nối: Các loại bích nối thiết bị, nối ống sử dụng là loại bích thép liên 

kết hàn, áp lực làm việc 10 kg/cm2, theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B16.5. 

- Cút, tê, ống thót: Các loại cút, tê, ống thót sử dụng loại cút, tê, ống thót 

đúc liên kết bằng phương pháp hàn, áp lực làm việc 10 kg/cm2, theo tiêu chuẩn 

ANSI/ASME B16.9 

- Van chặn: Van chặn các loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn API 6D, API 

600, áp lực làm việc 10 kg/cm2 

- Van một chiều: Van một chiều các loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn 

API 6D, API 600, BS 1868, áp lực làm việc 10 kg/cm2. 

- Van thở, van hồi lưu, van an toàn: Các loại van thở, van hồi lưu, van an 

toàn được lựa chọn theo các tiêu chuẩn ANSI B2.1, ANSI B16.5, ANSI B95.1, 

API 6D, API 600, API 520 (phần I và II), API RP-527 (ANSI 147.1), API 821-

00016. 

e. Lựa chọn van thở. 

Quá trình thở (thở ra/hít vào) của bể bao gồm: 

- Thở ra (hít vào) do quá trình nhập (xuất) xăng dầu. 

- Thở vào (thở ra) do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài bể (được gọi là 

thở nhiệt). 

- Công suất thở (thở ra/hít vào) của bể chứa xăng dầu được xác định cả 2 

quá trình trên. 
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+ Công suất thở ra (hít vào) do chênh lệch nhiệt độ ứng với mỗi thể tích 

của bể, mỗi bể có một giá trị công suất đòi hỏi cho thở nhiệt là Ctn (Chn). Đối 

với nhiên liệu Xăng, DO điểm chớp cháy (Flash Point) < 37,8oC ứng với thể tích 

bể 2.000m3 xác định được giá trị cần thiết. 

+ Công suất thở ra (hít ra) do quá trình nhập (xuất): 

Với quá trình nhập xăng dầu vào bể, công suất thở do nhập xăng dầu 

(Ctn) được tính bằng giá trị công suất nhập lớn nhất (Vnmax) nhân với hệ số k. 

Với quá trình xuất xăng dầu từ bể ra, công suất thở do xuất xăng dầu 

(Chx) được tính bằng giá trị công suất lớn nhất (Vxmax) nhân với hệ số k’. 

Trong đó hệ số k=15,86/15,9 (hệ số quy đổi sự hạ xuống của xăng dầu khi 

xuất theo thể tích khí tự do đi vào): k=k’=15,86/15,9. 

+ Công suất thở đòi hỏi cho cả hai quá trình: 

Với quá trình nhập xăng dầu vào bể: 

Tổng công suất thở ra: Ct = Ctn + Ctx (đơn vị thể tích khí tự do). 

Từ giá trị tổng công suất thở ra căn cứ vào đồ thị chọn loại van thở thích 

hợp với áp suất hoạt động là 200mm cột nước (Pt). 

Qua kết quả tính toán, lựa chọn được đường kính lỗ lắp van thở 6” cho bể 

2.000m3, với giá trị tính toán số lượng van (lấy tổng công suất thở ra chia cho 

công suất thở ứng với đường kính lỗ thở chọn tại áp suất hoạt động) ta quy tròn 

tăng lên để xác định số van cần thiết. 

Với quá trình xuất xăng dầu từ bể ra: 

Tổng công suất thở vào (hít vào): Ch = Chn + Chx (đơn vị thể tích khí tự 

do). 

Từ giá trị tổng công suất thở vào căn cứ vào đồ thị chọn loại van thở thích 

hợp với áp suất hoạt động là -60mm cột nước (Pd). 

Qua kết quả tính toán, lựa chọn được đường kính lỗ lắp van thở 6” cho bể 

2.000m3, với giá trị tính toán số lượng van (lấy tổng công suất thở ra chia cho 

công suất thở ứng với đường kính lỗ thở chọn tại áp suất hoạt động) ta quy tròn 

tăng lên để xác định số van cần thiết. 

Kết hợp với các giá trị số van cần thiết cho thở ra và thở vào chọn giá trị 

lớn nhất để xác định số van đòi hỏi cho quá trình thở của bể. Kết quả cuối cùng 

chọn 2 van thở 6” cho mỗi bể 2.000m3 
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f. Lựa chọn thiết bị bể. 

Đối với tất cả các bể, trên mái lắp đặt các thiết bị đo lường và điều khiển 

bao gồm: 

Thiết bị đo mức thủ công 8”. 

Thiết bị đo mức tự động 6". 
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3. Phụ lục tính toán thủy lực công nghệ hút, đẩy của máy bơm xăng dầu. 
 

PHỤ LỤC 1 

 
TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG HÚT DO 10" 

  

(TRƯỜNG HỢP DỰ PHÒNG GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG CẦN XUẤT 03 

MÁY BƠM Q=100M3/H HÚT ĐỒNG THỜI)  

     STT Diễn giải K.hiệu Đơn vị Kết quả 

I Các thông số ban đầu       

  Loại ống       

  Độ nhám của ống Ke m 0.00015 

  Chiều dài đường ống 10" L4 m 70 

  Đường kính ống 10" D4 m 0.26 

  Chiều dài đường ống 6" L6 m 10 

  Đường kính ống 6" D6 m 0.15 

  Chênh lệch cao trình z m 1.5 

  Nhiệt độ tính toán Tmin oC 25 

  Độ nhớt nhiên liệu tại Ttt Vmin m2/s 0.000008 

  Lưu lượng bơm chuyển Q m3/h 300 

  Tỷ trọng tại Ttt d1 kg/m3 860 

II Tính toán 

  

  

  Tổn thất ma sát trên đường ống 

  

  

  Vận tốc chất lỏng trong ống 10" V4 

 
1.57 

  Chỉ số Re ống 10" Re4 

 

50952.41 

  Tổn thất thủy lực trên 1m dài ống 10"  I4 
 

0.01 

  Tổn thất thủy lực do ma sát ống 10" H'4 m 0.77 

  Vận tốc chất lỏng trong ống 6" V6 

 
4.72 

  Chỉ số Re ống 6" Re6 

 

88419.41 

  Tổn thất thủy lực trên 1m dài ống 6"  I6 
 

0.17 

  Tổn thất thủy lực do ma sát ống 6" H'6 m CL 1.70 

  Tổng tổn thất ma sát trên toàn tuyến   m CL 2.48 

  Tổn thất cục bộ trên đường ống   

 

  

  Tổn thất cục bộ trên đường ống 12"   m CL 0.00 

  Tổn thất cục bộ trên đường ống 6"   m CL 0.70 

  Tổng tổn thất cục bộ trên toàn tuyến   m CL 1.29 

III Tổng tổn thất thủy lực đầu vào   m CL 5.27 

  Chỉ số NPSHa>NPSHr NPSH m H2O 2.85 

  
Đánh giá khả năng hút 

    

Đảm bảo yêu 

cầu 

 

 

 

 



                  Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Công ty xăng dầu B12  

                  Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec kho xăng dầu Hải Dương- Thuyết minh thiết kế cơ sở 

§¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng Petrolimex 

§Þa chØ: 149 Trêng Chinh - Hµ Néi - Tel: 04.8694252 - Fax: 04.8694737 

24 

 

 

PHỤ LỤC 2 

 
TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG HÚT DO 10" 

  (TÍNH TRƯỜNG HỢP 02 MÁY BƠM Q=100M3/H HÚT ĐỒNG THỜI)  

     STT Diễn giải K.hiệu Đơn vị Kết quả 

I Các thông số ban đầu       

  Loại ống       

  Độ nhám của ống Ke m 0.00015 

  Chiều dài đường ống 10" L4 m 70 

  Đường kính ống 10" D4 m 0.26 

  Chiều dài đường ống 6" L6 m 10 

  Đường kính ống 6" D6 m 0.15 

  Chênh lệch cao trình z m 1.5 

  Nhiệt độ tính toán Tmin oC 25 

  Độ nhớt nhiên liệu tại Ttt Vmin m2/s 0.000008 

  Lưu lượng bơm chuyển Q m3/h 200 

  Tỷ trọng tại Ttt d1 kg/m3 860 

II Tính toán       

  Tổn thất ma sát trên đường ống       

          

  Vận tốc chất lỏng trong ống 10" V4   1.04 

  Chỉ số Re ống 10" Re4   33968.27 

  Tổn thất thủy lực trên 1m dài ống 10"  I4   0.01 

  Tổn thất thủy lực do ma sát ống 10" H'4 m 0.37 

          

  Vận tốc chất lỏng trong ống 6" V6   3.14 

  Chỉ số Re ống 6" Re6   58946.28 

  Tổn thất thủy lực trên 1m dài ống 6"  I6   0.08 

  Tổn thất thủy lực do ma sát ống 6" H'6 m CL 0.80 

  Tổng tổn thất ma sát trên toàn tuyến   m CL 1.17 

  Tổn thất cục bộ trên đường ống       

  Tổn thất cục bộ trên đường ống 12"   m CL 0.00 

  Tổn thất cục bộ trên đường ống 6"   m CL 0.70 

  Tổng tổn thất cục bộ trên toàn tuyến   m CL 0.97 

III Tổng tổn thất thủy lực đầu vào   m CL 3.63 

  Chỉ số NPSHa>NPSHr NPSH m H2O 4.49 

  
Đánh giá khả năng hút 

    

Đảm bảo yêu 

cầu 
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PHỤ LỤC 3 

TÍNH TOÁN TỔN THẤT THỦY LỰC ĐƯƠNG ỐNG ĐẨY CHO DO VỚI 

Q=100M3/H 

    STT Diễn giải K.hiệu Đơn vị Kết quả 

I Các thông số ban đầu       

  Độ nhám của ống Ke m 0.00015 

  Chiều dài đường ống 4" L7 m 160 

  Đường kính ống 4" D7 m 0.10 

  Chênh lệch cao trình z m 4.5 

  Nhiệt độ tính toán Tmin oC 25 

  Độ nhớt nhiên liệu tại Ttt Vmin m2/s 0.000008 

  Lưu lượng bơm chuyển Q m3/h 100 

  Tỷ trọng tại Ttt d1 kg/m3 860 

II Tính toán       

  Tổn thất ma sát trên đường ống       

          

  Vận tốc chất lỏng trong ống 4" V7   3.38 

  Chỉ số Re ống 4" Re7   43232.65 

  Tổn thất thủy lực trên 1m dài ống 4"  I7   0.14726 

  Tổn thất thủy lực do ma sát ống 4" H'7 m 20.017 

  Tổng tổn thất ma sát trên toàn tuyến   m CL 20.017 

  Tổn thất cục bộ trên đường ống       

  Tổn thất cục bộ trên đường ống 4"   m CL 15.37 

  Tổng tổn thất cục bộ trên toàn tuyến   m CL 15.37 

III Tổng tổn thất thủy lực đầu ra 
  m CL 39.89 

  kg/cm2 3.37 

IV Chênh áp qua bơm   m CL 37.04 
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PHỤ LỤC 4 

BẢNG TÍNH TOÁN VAN THỞ BỂ 2.000M3 
          

STT DIỄN GIẢI 
KÝ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ 

KẾT 

QUẢ 

I THÔNG SỐ TÍNH TOÁN       

1 Đường kính bể D m 14.30 

2 Chiều cao bể H m 15.00 

3 Dung tích bể V m3 2409.09 

4 Công suất nhập xăng dầu lớn nhất Cnmax m3/h 200 

  - công suất xuất xitéc Cxxt m3/h 300 

5 Công suất xuất xăng dầu lớn nhất Cxmax m3/h 300 

6 Đường kính trong của van cần chọn Dy mm 150 

          

II TÍNH TOÁN       

II.1 THỞ RA (OUTBREATH)       

1 
Công suất thở ra đòi hỏi cho quá trình 

nhập xăng dầu vào bể 
Ctx m3/h (khí tự do) 213.8 

2 
Công suất thở ra đòi hỏi cho nhiệt độ 

chênh lệch trong và ngoài bể 
Ctn m3/h (khí tự do) 424.8 

3 Tổng công suất thở ra của bể 
Ct m3/h (khí tự do) 638.6 

  Cu. feet/h (khí tự do) 22551.6 

4 Số lượng van thở theo tính toán Sltt cái 0.36 

5 Số lượng van thở đòi hỏi Slv cái 1.00 

II.2 HÍT VÀO (INBREATH)       

1 
Công suất hít vào đòi hỏi cho quá trình 

xuất xăng dầu khỏi vể bể 
Chx m3/h (khí tự do) 299.2 

2 
Công suất hít vào đòi hỏi cho nhiệt độ 

chênh lệch trong và ngoài bể 
Chn m3/h (khí tự do) 424.8 

3 Tổng công suất hít vào của bể 
Ch m3/h (khí tự do) 724.0 

  Cu. feet/h (khí tự do) 25567.8 

4 Số lượng van thở theo tính toán Slht cái 0.26 

5 Số lượng van thở đòi hỏi Slh cái 1.00 

III. GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA BẾN XUẤT. 

III.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TĐH. 

III.1.1. Giải pháp điều khiển các thiết bị công nghệ. 

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã có các bộ điều 

khiển chuyên dụng trên đó có tích hợp nhiều tính năng sẵn có và rất phù hợp với 
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công nghệ điều khiển cho bến xuất đặc biệt là điều khiển theo mẻ và có pha trộn 

trực tiếp trên dòng. Ngoài ra sử dụng các bộ điều khiển chuyên dụng còn có một 

số các ưu điểm sau so với việc phải lập trình điều khiển trên PLC: 

- Điều khiển ổn định, chính xác, linh hoạt hơn. 

- Độ tin cậy cao hơn do đưa tín hiệu điều khiển trực tiếp tới các thiết bị 

(không qua các thiết bị trung gian). 

- Tiết giảm được chi phí kéo dải dây tín hiệu, điều khiển do các thiết bị đo 

lường (nhiệt độ, phát xung), điều khiển (bơm, van) được kết nối trực tiếp vào bộ 

điều khiển đặt tại vị trí trên giàn xuất. 

Trên thực tế trong vài năm trở lại đây, rất nhiều các đơn vị trong Tập đoàn 

xăng dầu Việt Nam đã sử dụng các bộ điều khiển chuyên dụng này cho điều 

khiển các thiết bị công nghệ của bến xuất xitec (KV2 – TK Nhà Bè; KV5 – TK 

Đà Nẵng; Hà Sơn Bình – Kho Đỗ Xá; KV1 – TK Đức Giang… ) 

Kết luận: trên cơ sở các nội dung trên thì trong dự án này lựa chọn thiết bị 

điều khiển chuyên dụng, cụ thể là bộ điều khiển Accuload của hãng FMC. 

III.1.2. Giải pháp điều khiển hoạt động bộ Accuload, giám sát, trao đổi dữ 

liệu với phần mềm TGBX ERP SAP 

Lựa chọn phương án điều khiển giám sát trao đổi dữ liệu bằng 02 máy 

tính (01 máy vận hành + 01 máy dự phòng) và 1 phần mềm viết bằng ngôn ngữ 

Visual Studio 
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III.2. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ: 

PHÒNG KINH DOANH

T

XE 

XITEC

VAN ĐIỆN

E5

LLK E100

ĐẦU ĐO 

NHIỆT ĐỘ

Máy in

ACCULOAD 1

TGBX

KHU VỰC BẾN XUẤT BỘ

PHÒNG KINH DOANH / TRẠM BƠM

ETHERNET KINH DOANH

...

BƠM XĂNG

ACCULOAD 8

RS232/485

SCADA

TGBX

UPS

UPS

VAN ĐIỆN E100

LLK E5

BƠM E100

KHU VỰC BỂ E100

QUE ĐO MTS

ETHERNET TĐH

DATA SVR

SCADA

Dự phòng

 

 

Mô tả sơ đồ: 

- Hệ thống bơm hàng sử dụng công nghệ điều khiển tiên tiến nhất hiện 

nay cho việc xuất xăng dầu, công nghệ điều khiển mẻ (Batch controller). 

- Mỗi bộ Batch Controller điều khiển 1 họng xuất đơn. 

- Các bộ Accuload được kết nối vào mạng Ethernet Tự động hóa thông 

qua Switch đặt trong phòng điều khiển. Thiết bị đo mức bể 2.000m3 kết nối với 

PLC thông qua chuẩn RS232/RS485 

- Đối với họng xuất đơn sẽ có các thiết bị đo lường và chấp hành gồm 1 

LLK đo lượng hàng, 1 sensor đo nhiệt độ hàng, 1 van điện để đóng cắt và 1 

bơm. 

- Máy tính điều khiển đặt tại phòng điều khiển trung tâm có các màn hình 

SCADA giám sát hoạt động 10 họng xuất, trao đổi số liệu 2 chiều giữa 

Accuload và CSDL 

- Các máy tính trung gian bơm xuất (TGBX) để kết nối dữ liệu với ERP 

SAP của Tập đoàn và viết lệnh, viết hóa đơn cho khách hàng (Hạ tầng máy tính, 
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máy in, mạng, phần mềm TGBX tại phòng kinh doanh không thuộc phạm vi của 

dự án này). 

III.3. PHẦN CỨNG CHÍNH 

STT Thiết bị ĐVT SL Ghi chú 

1 Các thiết bị công nghệ cho 10 họng xuất 

đơn 

   

 FMC Accuload III.net Bộ 10  

 LLK Genesis 4 inchs kèm lọc tách khí Bộ 10  

 Sensor nhiệt độ Bộ 10  

 Van điện FMC 210 4 inchs Bộ 10  

 Bơm 100 m3/h Bộ 10  

 Bộ tiếp địa điện tử Civacon Bộ 10 Tùy chọn 

2 Các thiết bị tại phòng kinh doanh    

 UPS Bộ 1  

 Máy trạm Bộ 2  

 Switch Bộ 1  

3 Các thiết bị tại trạm bơm    

 UPS Bộ 1  

 Tủ điều khiển Cái 1  

 Hạ tầng mạng truyền thông phòng điều khiển 

và giàn xuất 

Ht 1  

 

III.4. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG VÀ CSDL 

III.4.1. Sơ đồ kết nối thông tin 

 

DB SAP
Phần mềm 
trung gian 
bơm xuất

DB TĐH
Hệ thống 
Tự động 

hóa
 

III.4.2. Phần mềm ứng dụng SCADA 

Các chức năng chính: 

- Trao đổi dữ liệu giữa Accuload và CSDL 

- Điều khiển hoạt động của thiết bị Accuload 

- Thu thập, giám sát theo thời gian thực các thông số xuất hàng, đo bể. 

- Xem dữ liệu tự động hóa. 
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III.5. HỆ THỐNG ĐO MỨC TỰ ĐỘNG 

Hệ thống đo lường bể theo thiết kế chia thành hai bộ phận: các thiết bị cấp 

trường và các thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm. Hệ thống được lắp đặt sẽ 

tự động đo mức và nhiệt độ của các bể chứa, hiển thị ở chân bồn và truyền về 

phòng điều khiển trung tâm.  

Thiết bị đo mức sử dụng loại radar (Radar Tank Gauge - RTG), còn thiết bị 

đo nhiệt độ sử dụng loại đầu đo đa điểm (Multiple Spot Thermometers - MST). 

Tuỳ thuộc chiều cao bồn, nhà thầu tính toán lựa chọn số điểm đo phù hợp cho 

MTS và hiệu chỉnh chức năng của RTG. Thông số đo của từng bể sẽ hiển thị tại 

chỗ trên bộ thu thập và hiển thị số liệu đo cũng như được đưa về phòng điều 

khiển trung tâm qua bộ kết nối bus trường FCU (Field Communication Unit) và 

bộ chuyển đổi tín hiệu FBM (Field Bus Modem).  

Phần mềm viết cho hệ thống đo lường bồn bể cần đáp ứng yêu cầu có giao 

diện đồ hoạ thân thiện, cấu hình quản lý nhóm bể theo vị trí cụm bể hoặc theo 

chủng loại nhiên liệu, có chức năng cảnh báo mức cao, mức thấp, mức quá cao, 

mức quá thấp, và có khả năng kết nối với các hệ khác khi mở rộng.  

Các đặc điểm thiết bị trong hệ thống đo lường bồn bể 

Thiết bị Thống số kỹ thuật 

Thiết bị đo  

mức sử 

dụng công 

nghệ radar 

hoặc công 

nghệ servo 

(có chức 

năng 

tương ứng 

nhau) 

 Độ chính xác thiết bị: ±0.5mm 

 Dải đo: 0.85 đến 20m tính từ cuối ăngten 

 Áp suất: -0.2 đến 2 bar 

 Nguồn cung cấp: điện áp 100-240VAC, 50-60 Hz, công suất 

trung bình 15 W 

 Ngõ nhập: Nhiệt độ (Pt 100), 2 ngõ 4-20 mA (có 1 ngõ 

HART®)  

 Ngõ xuất: TRL/2 field bus, 1 ngõ 4-20 mA, Profibus DP, 

Foundation Fieldbus, Tiway, 2 ngõ relays, field buses các nhà 

cung cấp khác. 

 Hiển thị tại chân bồn: Trên thiết bị khác như DAU, RTU, 

Phòng điều khiển. 

 Chứng chỉ lắp đặt trong vùng cháy nổ: ATEX: CE 0575 II 1/2 

G CENELEC: EEx d[ia] IIB T6UL: Class 1, Div 1, Groups C and 

D. 

Đầu đo 

nhiệt độ 
 Độ chính xác : ±0.25° C (0.45° F) 
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đa điểm 

MTS 
 Dải đo: -40° C to +40° C (-40° F to +104° F) 

 Loại điểm đo: Pt-100 

 Số điểm đo: Tối đa 14 điểm đo 

Bộ hiển 

thị chân 

bồn RDU 

 Kiểu màn hình Graphic LCD 128 x 64 pixel  

 Nhiệt độ làm việc -20°C đến +55°C 

 Cấp phòng chống nổ ATEX: II 2 (I) G, EEx ib IIC T4 FM: 

Intrinsically safe, Class 1, Div 1, Group A, B, C, D  

Modem 

truyền 

thông 

mạng 

(FBM) 

 Nguồn cung cấp: qua bộ chuyển đổi AC/DC đi kèm(6-12V). 

 Chuẩn tín hiệu TRL/2  

 Kết nối máy tính: RS-232 

Bộ kết nối 

bus trường 

FCU 

 Nguồn cung cấp: điện áp 115-230VAC, 50-60 Hz, công suất 

max 10 W 

 Nhiệt độ làm việc -40°C đến +70°C 

 Truyền thông: TR2 Bus, ModBus 

 Số lượng bể quản lý: max 8 bể 

 Thi công lắp đặt: 

- Cáp tín hiệu từ phòng điều khiển đến từng hạng mục luồn trong ống 

thép. 

- Cáp cấp nguồn đi ngầm trong hào cáp, đoạn vượt đường bê tông, qua 

ống công nghệ luồn trong ống thép đi ngầm đất. 

- Cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn đến thiết bị đo mức radar trên mái bể đi 

trong ống thép, các ống được cố định vào bể bằng kẹp giữ ống.  

- Khi thi công cần kết hợp với bên cung cấp thiết bị điều chỉnh và bổ sung 

phù hợp với thực tế lắp đặt. 

IV. CÔNG TÁC AN TOÀN VÀ AN TOÀN PCCC. 

IV.1. An toàn:     

* An toàn lao động: Đối với hạng mục công trình đòi hỏi công nhân phải 

thao tác trên cao như: Bể chứa, sàn thao tác nhà xuất dâu oto xitéc có lan can 

xung quanh, đảm bảo an toàn khi thao tác. Tại những khu vực sản xuất thiết kế 

hệ thống chiếu sáng đủ ánh sáng cho công nhân làm việc và bảo vệ. 
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* An toàn độc hại: Van thở của các bể chứa được bố trí ở các vị trí thích 

hợp để công nhân thao tác không bị ảnh hưởng trực tiếp do hơi. 

* An toàn tiếp địa, chống sét: Tất cả các hạng mục công trình có nguy 

hiểm về nạn cháy nổ do tĩnh điện và sét gây ra đều được thiết kế thu lôi, tiếp đất 

đảm bảo theo tiêu chuẩn + qui phạm về an toàn điện trong kho xăng dầu. 

IV.2. An toàn phòng cháy, chữa cháy: 

a. Phòng cháy: 

Các hạng mục công trình trong kho được bố trí cách nhau theo đúng cự ly 

an toàn phòng cháy nổ theo các qui định hiện hành và được qui hoạch hợp lý 

theo dây chuyền công nghệ.  

Tại các vị trí có nguy cơ dễ xảy ra các đám cháy nhỏ đều được bố trí đầy 

đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời dập tắt các đám cháy ngay từ 

khi mới phát sinh.  

b. Hiện trạng hệ thống chữa cháy kho xăng dầu: 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có của kho xăng dầu Hải Dương là 

hệ thống chữa cháy cố định sử dụng bọt AFFF 3%. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của khu bể mở rộng được đấu nối liên 

hoàn với hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có của kho. 

Các thông số của trạm bơm chữa cháy hiện có: 

+ 02 máy bơm (động cơ điện) Q= 300m3/h, P= 8.5kg/cm2, bơm nước 

tưới mát, (1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng) 

+ 02 máy bơm (động cơ điện) Q= 100m3/h, P= 8.5kg/cm2, dung dịch chất 

tạo bọt, (1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng) 

+ 01 bộ thiết bị pha trộn bọt loại đấu vòng PI-65 

+ 01 bể chứa chất tạo bọt AFFF 3%: 10m3. 

+ Ao nước chữa cháy 3000m3 

IV.3. Tính toán PCCC. 

a. Lưu lượng nước cần thiết để tưới lạnh bể bị cháy và tưới mát bể lân cận. 

Lưu lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và các bể lân cận được xác 

định trên cơ sở đảm bảo đủ lưu lượng cho nhu cầu chữa cháy lớn nhất tính toán. 

Lưu lượng tưới mát bể bị cháy và các bể lân cận tính bằng l/s và được xác định 

theo công thức: 

    



n

i
tm

PixPcx JJQ
1

21
 



                  Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Công ty xăng dầu B12  

                  Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec kho xăng dầu Hải Dương- Thuyết minh thiết kế cơ sở 

§¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng Petrolimex 

§Þa chØ: 149 Trêng Chinh - Hµ Néi - Tel: 04.8694252 - Fax: 04.8694737 

33 

Trong đó: 

  PC - chu vi bồn bị cháy. 

  Pi - chu vị bể lân cận bồn bị cháy trong phạm vi ≤2 lần đường kính bồn 

bị cháy. 

  J1 - cường độ phun nước tưới mát bồn bị cháy bằng 0,5 l/sm. 

  J2 - cường độ phun nước tưới mát bồn lân cận bằng 0,2 l/sm. 

Trên cơ sở nghiên cứu về số lượng, kích thước bồn, quy hoạch sức chứa 

và khảo sát khoảng cách giữa các bồn, áp dụng TCVN 5307:2009, lưu lượng 

nước tưới mát cần phải cung cấp cho bồn bị cháy và các bồn lân cận có khoảng 

cách nhỏ hơn hai lần đường kính bồn bị cháy được trình bày trong bảng N1 

trong phụ lục tính toán phần PCCC. 

 Ngoài hệ thống chữa cháy cố định trên bể còn sử dụng các lăng chữa cháy 

di động hoạt động với lưu lượng 210 -950 l/p. Lăng chữa cháy di động được cấp 

nước từ các họng kép bố trí xung quanh khu bể với bán kính họat động là R = 

30-50m. 

b. Lượng nước cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy và tưới mát. 

Theo điều 5.9.16.3-TCVN 5307:2009 thời gian chữa cháy là 03 giờ. Vậy 

tổng lượng nước cần thiết để chữa cháy tính cho một đám cháy lớn nhất tại kho 

là:  

Wdt = Qn*3 + Wb + Wo 

Trong đó:  

  Wb: là lượng nước cần thiết để pha trộn dung dịch chất tạo bọt 

  Wo: Lượng nước cấp cho ô tô chữa cháy 

c. Tính lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy. 

 Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy tính bằng l/s và 

được xác định theo công thức: Qct = F x Jct 

 Trong đó: 

- F: Diện tích bề mặt bị cháy, m2 

- Jct: Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt, l/sm2, theo điều 5.9.10.2 – 

TCVN 5307-2009. Jct = 0.068l/sm2. 

Lưu lượng cấp dung dịch bọt chữa cháy cho từng bể được thể hiện trong 

bảng N2 trong phụ lục tính toán phần PCCC. 

d. Tính số lượng lăng tạo bọt cần thiết để chữa cháy cho các bể. 

Số lượng lăng tạo bọt tính bằng chiếc, được xác định theo công thức sau: 



                  Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Công ty xăng dầu B12  

                  Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec kho xăng dầu Hải Dương- Thuyết minh thiết kế cơ sở 

§¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng Petrolimex 

§Þa chØ: 149 Trêng Chinh - Hµ Néi - Tel: 04.8694252 - Fax: 04.8694737 

34 

l

ct

q

Q
 = Nltb  

 Trong đó: 

 Qct: Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy cho các bể, 

tính bằng l/s. 

 ql: Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt của 1 lăng, tính bằng l/s. 

 Theo điều 5.9.10.3 TCVN 5307-2009, đối với các bể có đường kính D 

24m, số lăng phun bọt tối thiểu cần lắp là 01 cái. 

 Ngoài ra còn sử dụng các lăng phun bọt di động để chữa cháy khi xăng 

dầu tràn ra ngoài. Số lượng lăng phun phun bọt di động phụ trợ lấy theo điều 

5.9.14 TCVN 5307-2009. Lăng phun phun bọt di động được cấp bọt từ các họng 

kép bố trí xung quanh khu bể với bán kính hoạt động là R = 30-50m. 

e. Tính toán lượng chất tạo bọt dự trữ cần thiết để chữa cháy cho các bể 

chứa 

Lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy tính bằng lít và được tính 

theo công thức: 

   Wdd = K x NLTB x qL x T2 + Wd + Wbt  

Trong đó: 

 K: Hệ số dự trữ lấy theo điều 5.9.15 - TCVN 5307-2009, K= 2. 

 Nltb: Số lăng tạo bọt. tính bằng chiếc. 

 qL: Lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt (l/s). 

 T2: Thời gian phun dung dịch (s). (theo 5.9.10 hoặc 5.9.11 – 5307:2009).  

 T2 = 55 phút 

 Wd: Là lượng dung dịch chất tạo bọt tồn trong đường ống, với hệ thống 

chữa cháy cố định được xác định theo công thức: 

   Wd = (0,785 d2i x li) x 1000 

 Wbt –Là lượng dung dịch chất tạo bọt chữa cháy trong khu vực đê bao 

ngăn cháy, tính bằng lít và được xác định theo điều 5.9.14 của TCVN 

5307:2009. 

 Theo điều 5.9.14 của TCVN5307:2009, ngoài thiết bị phun bọt lắp trên 

bể, phải bố trí trụ cấp bọt bổ trợ để dập đám cháy trong khu đê bao. Lưu lượng 

dung dịch chất tạo bọt của mỗi trụ ít nhất là 189 l/phút. Số lượng trụ và thời gian 

hoạt động phụ thuộc vào đường kính bể và xác định theo bảng 11 & 12 của 

TCVN5307:2009. 
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Lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy cho các bể chứa 

xăng dầu 

  Wctb = Wdd*Cb/100  

 Trong đó: CB - Nồng độ chất tạo bọt trong dung dịch chất chữa cháy, (%)  

 Kết quả xem bảng tính N3 trong phụ lục tính toán phần PCCC. 

IV.4. Hệ thống chữa cháy khu vực nhà bơm dầu, nhà xuất ô tô xitéc: 

Sử dụng các lăng phun nước di động có lưu lượng tối thiểu mỗi lăng 210 

lít/phút lấy nước từ trụ cấp nước để chữa cháy cho nhà bơm, nhà xuất ô tô xitéc. 

IV.5. Lựa chọn máy bơm, thiết bị chữa cháy. 

 - Nhu cầu cần cung cấp nước tưới mát và cấp bọt chữa cháy cho khu bể 

mở rộng như sau: 

 + Lưu lượng máy bơm nước tưới mát lớn nhất cần cung cấp là: 

   GĐ2: Qycn=198,31 m3/h. 

 + Lưu lượng máy bơm dung dịch chất tạo bọt lớn nhất cần cung cấp là:  

   GĐ2: Qycb= 50,77 m3/h. 

 + Lượng bọt nguyên chất cần dự trữ cho các bể chứa xăng dầu. 

   GĐ2: Vb = 2,55 m3.  

 + Lượng nước cần dự trữ cho các bể chứa xăng dầu. 

   GĐ2: Vb = 689,49 m3.  

 - Lựa chon máy bơm, thiết bị chính cho trạm bơm: 

Căn cứ vào hiện trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy và nhu cầu khi 

mở rộng kho. Kết luận hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn đảm bảo khi mở 

rộng. 

IV.6. Các tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật cơ bản của vật tư thiết bị. 

- Ống: Sử dụng ống thép đúc theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B36.10M - 

A53 GrB. 

- Xác định chiều dày thành ống theo tiêu chuẩn “Petroleum Refinery 

Piping ASME B31.3”. 

- Bích nối: Các loại bích nối thiết bị, nối ống sử dụng là loại bích thép liên 

kết hàn, áp lực làm việc 10kg/cm2, theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B16.5 

- Cút, tê, ống  thót: Các loại cút, tê, ống thót sử dụng loại cút, tê, ống thót 

đúc liên kết bằng phương pháp hàn, áp lực làm việc 10kg/cm2, theo tiêu chuẩn 

ANSI/ASME B16.9 
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- Van chặn: Van chặn các loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn API 6D, API 

600 với van có kích thước > 2” và theo tiêu chuẩn API 602 với van có kích 

thước ≤ 2”, áp lực làm việc 10kg/cm2. 

- Van một chiều: Van một chiều các loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn 

API-6D, API 600 hoặc BS 1868, áp lực làm việc 10kg/cm2. 

- Van thở, van hồi lưu, van an toàn: Các loại van thở, van hồi lưu, van an 

toàn được lựa chọn theo các tiêu chuẩn ANSI B2.1, ANSI B16.5, ANSI B95.1, 

API 6D, API 600, API 520 (phần I và II), API RP-527 (ANSI 147.1), API 821-

00016, áp lực làm việc 10kg/cm2. 

IV.7. PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN PCCC. 

BẢNG N1: TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TƯỚI MÁT CHO TỪNG BỒN 
 

Số 

TT 

Số 

hiệu 

bồn 

Đường 

kính (m) 

Chu vi 

(m) 

Lưu 

lượng 

tưới mát 

bồn bị 

cháy 

(l/s) 

Chu vi 

các bể 

lân cận 

(m) 

Lưu 

lượng 

tưới 

mát các 

bồn lân 

cận (l/s) 

Lưu 

lượng 

phun 

nước của 

1 trụ cấp 

nước phụ 

trợ (l/s) 

Tổng 

lưu 

lượng 

tưới mát 

QTM 

(l/s) 

Tổng 

lưu 

lượng 

tưới 

mát 

QTM 

(m3/h) 

1 B1 14.32 44.99 22.49 145.46 29.09 3.50 55.08 198.31 

2 B2 14.32 44.99 22.49 112.47 22.49 3.50 48.49 174.56 

3 B3 14.32 44.99 22.49 145.46 29.09 3.50 55.08 198.31 

4 B4 14.32 44.99 22.49 112.47 22.49 3.50 48.49 174.56 

 

 

BẢNG N2: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG DUNG DỊCH CHẤT TẠO 

BỌT CHO TỪNG BỒN 

Số TT 

Số 

hiệu 

bồn 

Đường 

kính 

(m) 

Diện tích 

mặt 

thoáng 

bồn bị 

cháy(m2) 

Cường độ 

phun dung 

dịch chất 

tạo bọt 

Jct(l/sm2.) 

Lưu lượng 

chất tạo bọt 

cần thiết để 

chữa cháy 

bể Qct (l/s) 

Chủng 

loại lăng 

tạo bọt 

Số 

lượng 

lăng 

tạo 

bọt 

lắp cố 

định 

Lưu 

lượng 

của 1 

lăng 

Q 

(l/s) 

1 B1 14.320 161.06 0.068 10.95 AFC-170 1 10.95 

2 B2 14.320 161.06 0.068 10.95 AFC-170 1 10.95 

3 B3 14.320 161.06 0.068 10.95 AFC-170 1 10.95 

4 B4 14.320 161.06 0.068 10.95 AFC-170 1 10.95 
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BẢNG N3: TÍNH TOÁN NHU CẦU CHỮA CHÁY LỚN NHẤT 

(giả thiết đám cháy khu bể giai đoạn 2 – bể B1) 
 

TT DIỄN GIẢI 
KÝ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 
CÔNG THỨC KẾT QUẢ 

1 Bể chứa  B     GĐ2 

2 Đường kính bể bị cháy D m   14.32 

3 Diện tích mặt thoáng bể bị cháy F m2 pixD2/4 161.06 

4 Chu vi bể bị cháy C m pixD 44.99 

5 Tổng chu vi các bể lân cận Fi m   145.46 

6 
Cường độ phun nước tưới mát bể bị 

cháy 
J1 l/s.m   0.50 

7 
Cường độ phun nước tưới mát bể 

lân cận 
J2 l/s.m   0.20 

8 
Lưu lượng nước cần thiết để tưới 

mát bể bị cháy và các bể lân cận 
Qtm l/s CxJ1+J2xnCi 51.58 

9 
Lưu lượng phun nước của 1 trụ cấp 

nước phụ trợ 
Qpt l/s   3.50 

10 
Tổng lưu lượng nước chữa cháy yêu 

cầu 
Qn l/s Qtm+Qpt 55.08 

11     m3/h   198.31 

12 Lưu lượng máy bơm nước lựa chọn Qb m3/h   198.31 

13 
Thời gian tưới mát bể bị cháy và các 

bể lân cận 
T1 giờ   3.00 

14 
Lượng nước cần thiết để tưới mát bể 

bị cháy và các bể lân cận trong 3h. 
Wtm m3 QnxT1 594.92 

15 
Cường độ phun dung dịch chất tạo 

bọt 
Jct l/s.m2   0.068 

16 
Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt 

cần thiết để chữa bể cháy 
Qct l/s FxJct 10.95 

17 
Số lượng lăng tạo bọt cần thiết để 

chữa cháy 
Nltb chiếc Qct/ql 1 

18 
Lưu lượng phun dung dịch chất tạo 

bọt của lăng tạo bọt 
  l/s   10.95 

19 
Thời gian phun dung dịch của lăng 

tạo bọt 
T2 phút   55.00 

20 
Lưu lượng phun bọt của 1 trụ cấp 

dung dịch chất tạo bọt phụ trợ 
qb l/phút   189.00 

21 Số lăng di động sử dụng nldđ chiếc   1 

22 
Lưu lượng phun bọt các lăng di 

động sử dụng 
qct l/s   3.15 

23 
Thời gian phun dung dịch của lăng 

di động 
T3 phút   20 

24 
TổngLưu lượng dung dịch chất tạo 

bọt cần thiết để chữa cháy 
Qtct l/s Qct+qct 14.10 

25     m3/h   50.77 
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TT DIỄN GIẢI 
KÝ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 
CÔNG THỨC KẾT QUẢ 

26 
Lưu lượng máy bơm dung dịch chất 

tạo bọt lựa chọn 
Qb m3/h   50.77 

27 Hệ số dự trữ K     2.00 

28 
Lượng dung dịch chất tạo bọt cần 

thiết để các  lăng di động hoạt động 
Wbt lít nldđxqbxT3 3780.00 

29 
Lượng dung dịch chất tạo bọt ứ 

đọng trong đường ống 
Wd lít 0.785x1000xSdi2li 9066.75 

30 
Đường kính đoạn ống dẫn 1(mạch 

chính)  
d1 m   0.15 

31 Chiều dài đoạn ống dẫn 1 l1 m   500.00 

32 
Đường kính đoạn ống dẫn 2 (dần từ 

mạch chính lên bể) 
d2 m   0.10 

33 Chiều dài đoạn ống dẫn 2 l2 m   30.00 

34 
Lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ 

cần thiết để chữa bể cháy 
Wdd m3 

(KxNltbxqlxT2 +Wd + 

Wbt)/1000 
85.13 

35 
Nồng độ chất tạo bọt trong dung 

dịch chữa cháy 
Cb %   3.00 

36 
Nồng độ nước trong dung dịch chất 

tạo bọt 
Cn %   97.00 

37 
Lượng nước cần thiết để pha chất 

tạo bọt thành dung dịch 
Wb m3 Wdd*Cn/100 82.57 

38 
Lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ 

trong kho để chữa cháy 
Wctb m3 Wdd*Cb/100 2.55 

39 Lượng nước cấp cho ô tô chữa cháy  Wo m3   12.00 

40 
Lượng nước cần dự trữ trong kho để 

chữa cháy 
Wdt m3 (Wtm + Wb) 689.49 

V. GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

V.1. GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC NHIỄM BẨN XĂNG DẦU. 

1. Các nguyên nhân gây ô nhiễm và các giải pháp bảo vệ môi trường  

a. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường khí:  

Sự ô nhiễm môi trường khí chủ yếu là do lượng xăng dầu, etanol bay hơi 

khuếch tán vào không khí từ các nguyên nhân sau đây: 

- Rò rỉ và rơi vãi xăng dầu từ các van, trong quá trình bơm rót xăng dầu 

vào các phương tiện vận chuyển… 

- Thở lớn của các bể khi nhập xăng dầu vào bể chứa. 

- Thở nhỏ do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong bể chứa với nhiệt độ không 

khí bên ngoài. 

 

 



                  Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Công ty xăng dầu B12  

                  Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xitec kho xăng dầu Hải Dương- Thuyết minh thiết kế cơ sở 

§¬n vÞ t vÊn: C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng Petrolimex 

§Þa chØ: 149 Trêng Chinh - Hµ Néi - Tel: 04.8694252 - Fax: 04.8694737 

39 

b.  Các giải pháp đảm bảo môi trường khí: 

Để hạn chế tối đa lượng hơi xăng dầu bay vào trong không khí và chống 

độc hại cho công nhân làm thao tác vận hành, các biện pháp an toàn môi trường 

khí được đưa ra như sau: 

- Các van trong hệ thống công nghệ, các thiết bị bơm rót xăng dầu sử 

dụng đúng chủng loại và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu. 

- Các bể chứa được lắp van thở có bình ngăn tia lửa có thông số kỹ thuật 

phù hợp với dung tích bể, với công suất máy bơm phù hợp để hạn chế tối đa 

lượng xăng dầu bốc hơi vào không khí. 

- Ngoài ra các bể chứa còn được lắp đặt mái phao chống bay hơi. 

c. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước: 

Các nguồn phát sinh ra nước thải trong kho bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt thải ra từ các khu vệ sinh. 

- Nước mưa rơi trong khu vực kho bãi nơi có liên quan đến việc xuất nhập 

xăng dầu…. 

- Nước chữa cháy khi có sự cố cháy xẩy ra. 

- Nước thải từ nhà hóa nghiệm. 

- Nước thải sản xuất: Nước rửa bể, nước xả lót đáy bể, nước rửa nền bãi, 

rửa các trang thiết bị xuất nhập. 

d. Các biện pháp bảo vệ môi trường nước.  

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, chống ô nhiễm nguồn nước ở các khu 

vực xung quanh kho, đồng thời giảm bớt chi phí xây dựng, chi phí quản lý và 

vận hành hệ thống thoát nước và các công trình làm sạch hệ thống thoát nước 

trong kho được phân ra như sau: 

 - Hệ thống thoát nước quy ước sạch: Toàn bộ nước mưa rơi trên các khu 

vực nền bãi không có liên quan đến việc xuất nhập, bơm rót xăng dầu không có 

nguy cơ bị nhiễm bẩn xăng dầu qui ước là sạch được thoát theo độ dốc san đất 

trên tổng mặt bằng thu vào các mương rãnh hở, hố ga thu nước mặt đường, dẫn 

ra ngoài không cần phải xử lý. 

 - Hệ thống thoát nước có nguy cơ bị nhiễm bẩn xăng dầu: Nước mưa rơi 

trên khu vực nền bãi có liên quan đến việc xuất nhập, bơm rót xăng dầu, nước 

chữa cháy, nước rửa bể, nước thải sản xuất bị nhiễm bẩn xăng dầu được thoát 

theo hệ thống riêng dẫn đến bể lắng gạn dầu để gạn lại váng xăng dầu, lắng cặn 

bẩn của khu xử lý nước thải hiện có của kho xăng dầu Hải Dương. 
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 - Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được xử lý qua 

bể tự hoại cải tiến (Bastafat) đạt yêu cầu môi trường trước khi thoát ra hệ thống 

thoát nước chung của kho. 

2. Tính toán lưu lượng nước thải dẫn tới khu xử lý. 

* Lượng nước thải dẫn đến công trình làm sạch được xác định bởi các 

trường hợp sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Nước súc rửa bể chứa: Nước xúc rửa bể chứa định kỳ tại các kho xăng, 

dầu nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu: Bể chứa thường được xúc rửa khi đưa 

bể mới vào chứa xăng dầu; hoặc thay đổi chủng loại mặt hàng chứa trong bể; 

hoặc trước khi đưa bể vào sửa chữa, bảo dưỡng; hoặc xúc rửa định kỳ theo quy 

định để đảm bảo chất lượng hàng hoá... Lượng nước thải sẽ tùy thuộc vào dung 

tích từng bể, loại hàng tồn chứa và phương pháp xúc rửa. Theo thực tế vận hành 

tại kho lượng nước cần xúc rửa bể trước khi đưa bể vào sử dụng là 1m3/100 m3 

thể tích bể; lưu lượng nước cấp cho hoạt động xúc rửa bể định kỳ khoảng 1 

m3/100 m3 thể tích bể và định kỳ 2 năm sẽ tiến hành rửa bể 1 lần, thời gian xúc 

rửa bể 3- 5 ngày.  

 Lượng nước thải từ hoạt động xúc rửa bể định kỳ trong quá trình vận hành 

lớn nhất 2.000m3: Qr = 20m3. 

Nước thải từ nhà hóa 

nghiệm 

Trạm xử lý nước thải 

nhiễm xăng dầu 

Hệ 

thống 

thoát 

nước 

chung 

 

Nước thải đen từ xí, 

tiểu từ nhà vệ sinh 

Hố ga 

cuối 
Nước mưa nhiễm 

xăng dầu 

 

Bể tự hoại  

(cải tiến ) 

Nước rửa sàn  

từ nhà xuất ô tô 

Nước chữa cháy 

 

Nước súc rửa bể 

chứa 

 

Nước thải xám từ 

bồn rửa mặt, sàn nhà 

vệ sinh 
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- Trường hợp có cháy xảy ra: Sau khi chữa cháy xong lượng nước này 

sẽ được dẫn về công trình xử lý và có thể điều tiết được lưu lượng bằng van 

chặn tại các hố van đặt ngoài đê nên không phụ thuộc vào thời gian. 

- Trường hợp khi có mưa xảy ra: Nước mưa rơi trên các khu vực cần xử 

lý, bao gồm: 

 + Nền cụm van các khu bể. 

+ Khu vực nhà xuất ô tô nước cần xử lý là nước mưa hắt vào nền của nhà 

xuất. Trên thực tế nước mưa hắt vào nền nhà xuất chỉ theo 1 hướng gió nên chỉ 

tính 50% diện tích nhà xuất.  

+ Khu vực bãi van nhà bơm.  

Thời gian trận mưa không kiểm soát được nên lưu lượng tính toán được 

tính cho lượng mưa rơi trên các khu vực cần xử lý. 

+ Trường hợp khi có mưa: 

- Lượng mưa tính toán trong 1 giờ dẫn đến công trình làm sạch được xác 

định theo công thức:    

Qh = q. C. F   (m3)   (I) 

(TCVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài - 

Tiêu chuẩn thiết kế  - Mục 4.2 công thức số 3, phụ lục B) 

Trong đó:  

 + q: Cường độ mưa (l/s.ha): q= a*(1+c*lgP)/(t+b)^n = 360.38(l/s.ha) 

 Trong đó:  a= 4260, b=18,c=0.42, n=0.78 là các hằng số khí hậu khu vực 

Hải Dương 

          t: Thời gian dòng chảy mưa (Phút): Chọn t= 15 Phút 

          P: Chu kỳ lặp lại của mưa (Năm): Chọn t= 5 năm 

 + C : Hệ số dòng chảy (Chọn theo chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P, 

chính là khoảng thời gian xuất hiện một trận mưa vượt quá cường độ tính toán. 

đối với khu vực dự án chọn P là 5 năm.) 

 + F : Diện tích thoát nước tính toán, m2. 

Căn cứ theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tài liệu giáo trình Thoát nước 

tập 1 nồng độ chất bẩn sẽ giảm dần theo thời gian và cường độ mưa, thường tập 

trung trong 15- 20 phút đầu trận mưa.  
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Căn cứ theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải xăng dầu hiện 

trạng của kho. Lựa chọn lượng nước mưa có khả năng nhiễm xăng dầu cần được 

xử lý trong kho hạng mục mở rộng được lấy trong vòng 20 phút khi bắt đầu trận 

mưa, sau thời gian này nước mưa được coi là quy ước sạch và thoát ra hệ thống 

thoát nước mưa của kho.  

Nước mưa có khả năng nhiễm xăng dầu sẽ được thu gom như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

MH: Hố ga 

SM: Hố ga lấy mẫu kiểm tra 

V1: Van mở trong 20 phút đầu trận mưa      

V2: Van mở sau 20 phút đầu trận mưa   

Thay vào (I) ta có lượng nước thải dẫn vào công trình làm sạch trong 20 

phút đầu trận mưa trong Bảng A: 

Tên hạng mục 

thoát nước 

Diện tích 

thu nước 

mưa (m2) 

Hệ số dòng 

chảy  C 

Cường độ mưa 

(l/s. ha) 

Lưu Lượng 

nước mưa 

tính toán (m3) 

Bãi van khu bể 

chứa mở rộng 
9.36 0.80 360.38 0.32 

Trạm bơm mở rộng 

(phần diện tích bãi 

van) 

420 0.80 360.38 14.53 

Nhà xuất ôtô mở 300 0.80 360.38 10.38 

Bãi van khu vực 

bể chứa Xăng 

dầu Mở rộng 

Khu vực Bãi 

van trạm bơm 

dầu  Mở rộng  

 

MH 

Hệ thống 

xử lý nước 

nhiễm xăng 

dầu (Hiện 

có) 

MH 

SM 

Hệ thống 

thoát 

nước 

chung 

 

Khu vực nhà 

xuất xitec Mở 

rộng 

V1 

V 2 

Đường nước mưa lẫn dầu 

Đường nước mưa không lẫn dầu 
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rộng (diện tích 

nước mưa hắt) 

Cộng: Q1 25.23 

Vậy tổng lượng nước thải dẫn vào công trình làm sạch trong 20 phút đầu 

trận mưa:  Q= 25.23 (m3) 

*. Phương án thoát nước có khả năng nhiễm xăng dầu cho hạng mục mở 

rộng: 

- Căn cứ theo quy mô công xuất hệ thống xử lý nước thải xăng dầu hiện 

có của kho (Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ sinh học sử dụng Ao vi 

sinh), Căn cứ theo lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất khi kho mở rộng. 

- Phương án thoát nước có khả năng thải nhiễm xăng dầu: Bổ sung hệ 

thống đường ống thoát nước thu gom nước thải nhiễn xăng dầu của khu bể , nhà 

xuất ô tô và khu vực nhà bơm dầu mở rộng và đấu nối với hệ thống xử lý nước 

thải hiện có của kho.  

V.2. GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA. 

1. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa. 

Trên cơ sở thiết kế tổng mặt bằng, tư vấn tiến hành phân lưu vực và tính 

toán đánh giá khẩu độ cống. Toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực mở rộng của 

của kho thoát ra ngoài theo về phía cổng chính của kho và thoát vào hệ thống 

rãnh thoát nước chung. 

2. Tính toán lưu lượng nước mưa. 

Quy trình áp dụng: TCVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và công 

trình bên ngoài. 

Tính toán mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn 

với các tham số tính toán theo quy phạm hiện hành. 

    Qh = q. C. F (m3)   (I) 

(TCVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài - 

Tiêu chuẩn thiết kế  - Mục 4.2 công thức số 3, phụ lục B) 

Trong đó :  

 + q: Cường độ mưa (l/s.ha): q= a*(1+c*lgP)/(t+b)^n = 360.38(l/s.ha) 

 Trong đó:  a= 4260, b=18,c=0.42, n=0.78 là các hằng số khí hậu khu vực 

Hải Dương 

          t: Thời gian dòng chảy mưa (Phút): Chọn t= 15 Phút 

          P: Chu kỳ lặp lại của mưa (Năm): Chọn t= 5 năm 
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 + C : Hệ số dòng chảy (Chọn theo chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P 

,chính là khoảng thời gian xuất hiện một trận mưa vượt quá cường độ tính toán. 

đối với khu vực dự án chọn P là 5 năm.) 

 + F : Diện tích thoát nước tính toán, m2. 

 Bảng B: Lưu lượng theo lưu vực thoát nước mưa: 

STT Lưu Vực 
Diện tích- 

F (m2) 

Lưu lương 

đơn vị 

q(l/s.ha) 

Hệ số mặt 

phủ 

Lưu Lương Q 

Q (l/s) Q(m3/h) 

1 Lưu vực A1 3400 360.38 0.77 94.35 339.65 

2 Lưu vực A2 10300 360.38 0.77 285.82 1,028.94 

3 Lưu vực A3 8500 360.38 0.77 235.87 849.12 

4 Lưu vực A4 2000 360.38 0.77 55.50 199.79 

5 Lưu vực A5 6000 360.38 0.77 166.49 599.38 

6 Lưu vực A6 3400 360.38 0.77 94.35 339.65 

3. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát mưa.  

- Đường cống tính toán với độ đầy 1/ D.  

- Độ sâu chôn cống ban đầu được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền 

tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại,... 

     H = h + D 

Trong đó: 

- h: là chiều sâu đặt cống tính từ mặt đất đến đỉnh cống 

+ Đối với các cống đặt ở khu vực không có xe cơ giới qua lại hmin= 0,3 m. 

+ Ở chỗ có xe cơ giới qua lại, hmin= 0,5 m. Trong trường hợp đặc biệt khi 

chiều sâu nhỏ hơn 0,5m thì phải có biện pháp bảo vệ cống. 

- D: là đường kính ống 

- Độ dốc nhỏ nhất của cống i min phải chọn trên cơ sở đảm bảo vận tốc 

dòng chảy nhỏ nhất đã qui định cho từng loại đường cống. Tối thiểu i min ≥ 

1/D. 
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VI. GIẢI PHÁP CUNG CẤP ĐIỆN ĐỘNG LỰC, THU SÉT, TIẾP ĐẤT. 

VI.1. YÊU CẦU CHUNG 

Kho xăng dầu là nơi tồn chứa, giao nhận và bảo quản xăng dầu. Đó cũng 

là nơi có nhiều khả năng gây ra hỏa hoạn trong quá trình làm việc cũng như 

trong bảo quản. Do đó khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chống sét, 

tiếp đất  phải tuân thủ đầy đủ các qui định, qui phạm và các tiêu chuẩn Nhà nước 

đã ban hành. 

Các thiết bị điện phải đầy đủ các thông số kỹ thuật, đúng chức năng, đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu của dây chuyền công nghệ. 

Nguồn cấp điện cho kho xăng dầu phải đủ công suất, đúng cấp điện áp và 

tần số. Riêng trạm bơm chữa cháy phải được cấp điện liên tục (24/24h). Do đó 

phải có nguồn cấp điện dự phòng bằng máy phát điện-động cơ diezen đủ cấp 

liên tục 100% công suất yêu cầu.  

Thiết bị chống sét đánh thẳng được tính toán có phạm vi bảo vệ đúng cấp 

độ đối với từng đối tượng cụ thể. 

Hệ thống nối đất được thiết kế theo mẫu quy chuẩn. Trị số điện trở nối đất 

của bộ phận nối đất phải đạt qui chuẩn đối với từng trường hợp cụ thể, môi 

trường và cách thức lắp đặt. 

Trong dự án đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ôtô xi-tec kho Hải 

Dương cần phải tổng hợp đầy đủ các phụ tải dùng điện. Kiểm tra, xem sét, đánh 

giá hệ thống điện hiện hữu để có giải pháp hợp lí nhất. 

Giải pháp cấp điện theo phương án như sau:  

- Nguồn điện hạ áp: từ tủ điện TĐ4 (TĐ4 là tủ điện 3 pha hạ áp hiện có tại 

kho Hải Dương) 

- Tại trạm bơm dầu: lắp đặt 01 tủ điện T-BD. Tủ T-BD được coi là tủ điện 

chính trong dự án này. T-BD có nhiệm vụ nhận điện từ TĐ4 và cấp điện cho các 

máy bơm trong trạm bơm. Cấp điện cho các tủ điện nhánh và phụ tải khác. 

VI.2. TÍNH TOÁN KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN 

VI.2.1. Xác định công suất tiêu thụ 

Trong dự án này, căn cứ vào những đề xuất kỹ thuật của các phần công 

nghệ, chiếu sáng phục vụ sinh hoạt và sản xuất….Thống kê được công suất tiêu 

thụ điện của các phụ tải dưới đây: 

 Tủ điện T-BD (đặt tại trạm bơm dầu)  
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TT Tên gọi Số lượng 
C/suất 

(Kw) 

Tần số 

(Hz) 

Tổng c/s 

(Kw) 

1 Máy bơm xăng, dầu (hoạt 

động đồng thời) 
8 22 50 176 

2 Máy bơm xăng, dầu (không 

hoạt động cùng các máy 

bơm trên) 

02 22 50  

3 Máy bơm xăng, dầu (dự 

kiến phát triển hoạt động 

đồng thời) 

04 22 50 88 

4 Tủ điện T-BH (Nhà giao 

dịch, bán hàng). Bao gồm:  

- Phụ tải trong nhà 

- Tủ điện T-KT (nhà kiểm 

tra xe ra, vào) 

- Chiếu sáng đường bãi, 

cổng điện, nhà bảo vệ… 

01 20 50 20 

5 Tủ điện dành cho hệ thống 

tự động hoá, đo lường 
01 05 50 05 

6 Chiếu sáng trạm bơm dầu 01 1.5 50 1.5 

7 Chiếu sáng nhà xuất dầu 01 3.0 50 1.5 

8 Tủ điện T-VCN (tủ điện 

dành cho van công nghệ 

điều khiển điện) 

01 08 50 08 

9 Tổng (khi kho hoạt động 

max) 
P 300 

VI.2.2. Tính toán chọn cáp điện. 

*. Tính chọn cáp từ TĐ4 về tủ điện T-BD. 

  Dòng điện tính toán qua dây cáp chính khi công suất kho hoạt động max 

(với hệ số đồng thời Kđt=0.9, Pđ= 206x0.9 =185). 

    A
U

P
I 9.569

8.0*380*3

10*300

cos**3

3




 

  Chọn đường cáp 3.Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC(4x300) trong đó 1 cáp có 

dòng điện chịu đựng cho phép Icp=627 A (tra Catalog đặc tính cáp dẫn điện ).  

  Xác định được: 
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  - Dòng điện chịu đựng cho phép của cáp là: 

  Icp = 3*Icáp*K1*K2=3*627*0.92*0,78 = 1349.8 (A) > 569.9 (A)=> đạt 

yêu cầu. 

Trong đó:  

K1=0,92: hệ số nhiệt độ môi trường, môi trường đặt cáp có nhiệt độ là 

25oC. 

K2=0.78: hệ số số cáp đặt cùng nhau 3 cáp. 

  - Tổn thất điện áp trong 3 cáp này ứng với lúc tải công suất lớn nhất: 

%04.3%100*
10*380*3

320*19.0*9.569
%100*

*

**
%100*

*
%

3








Un

LI

Un

U
U

sutaplamviec  

 

  n: số cáp truyền tải dòng điện (3 cáp). 

  Qua kết quả tính toán, trong trường hợp này lựa chọn số lượng và tiết diện 

cáp là 3 cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC(4x300) là phù hợp với các điều kiện 

làm việc. 

  Bằng phương pháp tính tổn thất điện áp nêu trên, tính và chọn các cáp dẫn 

điện tới các tủ điện nhánh, các động cơ và các phụ tải khác sao cho tổn thất điện 

áp tổng tới phụ tải đạt được U% < U%cp  = 5%. 

VI.2.3. MẠNG ĐIỆN TRONG KHO. 

1. Mạng động lực. 

Mạng điện động lực trong kho chủ yếu đều được sử dụng lọai lõi cáp 

đồng bọc cách điện nhựa XLPE, ngoài có lớp giáp DSTA, ngoài bọc PVC được 

chôn ngầm đất hay được luồn trong ống thép khi vượt đường ôtô hay dưới nền 

bêtông. Trong nhà đặt tủ điện chính, cáp được đặt trong hào xây ngầm có nắp 

đan bê tông, để thuận tiện trong duy tu, sửa chữa, thay thế. 

2. Mạng điện chiếu sáng và sinh hoạt. 

*. Điện chiếu sáng mặt bằng 

Tuyến cáp của mạng điện chiếu sáng bảo vệ vành đai (phần mở rộng) 

được đặt ngầm trực tiếp dưới đất, có lót và đệm cát, trên có lát gạch bảo vệ hoặc 

luồn ống thép khi vượt đường ôtô hay dưới nền bêtông theo hướng dẫn của qui 

phạm hiện hành. 

Chiếu sáng phục vụ cho việc giao thông đi lại và bảo vệ an toàn cơ sở vật 

chất trung tâm: Hệ thống này bao gồm các đèn LED 150w/220v lắp trên các cột 

thép mạ nhúng kẽm (liền cần) cao 8m bố trí dọc đường giao thông, hàng rào 

xung quanh trung tâm đảm bảo việc chiếu sáng đi lại và bảo vệ.  
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Hệ thống chiếu sáng được sử dụng điện áp 3 pha 380/220V. Các đèn 

chiếu sáng sử dụng 1 pha điện áp 220V. 

*. Chiếu sáng các công trình phụ trợ 

Trạm bơm dầu, bến xuất dầu ô-tô được sử dụng các đèn chiếu sáng loại 

phòng nổ phù hợp. Đèn được bố trí trên cao không ảnh hưởng các thiết bị công 

nghệ khi hoạt động. Đảm bảo đủ ánh sáng theo tiêu chuẩn làm việc. 

Đối với nhà làm việc, nhà kiểm tra, bảo vệ… chiếu sáng bằng các đèn 

LED 

3. Các thiết bị phân phối và bảo vệ. 

Các thiết bị điện đều được chọn phù hợp với môi trường lắp đặt chúng, 

được sử dụng loại kín chống bụi, nước đã được nhiệt đới hoá, nơi có nguy hiểm 

cháy nổ đều được sử dụng loại kín chống nổ phù hợp với các cấp nguy hiểm. 

Các phụ tải có cùng chung một tính chất sử dụng trong vận hành, được 

tạo thành từng nhóm phụ tải và được phân phối bằng một tủ điện riêng biệt. Các 

aptomat bảo vệ quá tải và ngắn mạch, được chọn theo dòng điện định mức, rơle 

nhiệt của chúng được chọn theo điều kiện quá tải của các hộ tiêu thụ, có tính tới 

dòng khởi động tức thời của các phụ tải là động cơ, kết hợp với các cấp dòng 

điện của nhà chế tạo trong Catalog của thiết bị. Các thông số cơ bản của các 

thiết bị đã được ghi trong sơ đồ nguyên lý điện. Sự phân phối điện được thiết lập 

theo sơ đồ hình tia nhằm đảm bảo tính độc lập hoạt động cho các phụ tải, tạo 

điều kiện thuận lợi trong vận hành dễ dàng trong sửa chữa, duy tu và thay thế. 

VI.3. HỆ THỐNG THU SÉT - TIẾP ĐẤT 

1. Hệ thống chống sét 

- Bảo vệ chống sét đánh thẳng cho bể chứa bằng các cột thép lắp trực tiếp 

trên mái bể. Mỗi bể sử dụng 02 cột có chiều cao H=7.0m (tính từ vị trí giao 

điểm của mái và thành bể). 

- Các hạng mục khác: như bến xuất, nhà bán hàng, nhà bơm được bảo vệ 

chống sét bằng hệ lưới thu sét kết hợp kim thu sét tại đỉnh hoặc diềm mái.        

2. Hệ thống tiếp đất 

- Hệ thống tiếp đất cho công trình được sử dụng các cọc bằng cọc thép 

góc L63x63x6, dài 2,5m được đóng ngập sâu dưới mặt đất 0,8m hàn nối các cọc 

với nhau bằng thép dẹt -40x4 mạ kẽm.  

- Trong toàn công trình sử dụng 3 bãi tiếp đất chung (nối chung hệ tiếp 

đất chống sét đánh thẳng, hệ tiếp đất chống tĩnh điện và hệ tiếp đất an toàn 
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điện). Bãi 1: khu vực nhà bán hàng và nhà kiểm tra xe. Bãi 2: khu vực bến xuất. 

Bãi 3: khu vực nhà bơm dầu và bể chứa. 

Điện trở của hệ thống tiếp đất chung phải đảm bảo R01. 

- Các bể được nối tiếp đất qua kẹp kiểm tra KZ-2. 

- Tất cả những phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện đều 

phải nối với hệ thống tiếp đất an toàn. 

Giải pháp an toàn chống tĩnh điện là rất quan trọng đối với bể, đường ống 

dẫn xăng dầu, xe xi-tec khi nhập xăng dầu tại bến xuất….  Tĩnh điện được phát 

sinh và tạo nên bởi ma sát của chất lỏng khi di chuyển với thành ống. Vì vậy, 

khi thiết kế được tính toán lựa chọn các thông số đường ống công nghệ nhằm 

khống chế dòng chảy tối ưu cho phép, không vượt quá trị số giới hạn qui định 

của ma sát tĩnh điện. 

- Để đảm bảo sự cân bằng điện thế do tĩnh điện gây ra cho đường ống , 

khi thiết kế có lắp đặt các cầu dẫn bằng đồng nối qua bích của đường ống công 

nghệ, đảm bảo dẫn điện liên tục làm đẳng thế và tiêu tán nhanh chóng dòng tĩnh 

điện xuống hệ thống tiếp đất chung. 

- Các đường ống công nghệ đặt nổi trong khu vực kho, cần thiết phải tiếp 

đất chống sét cảm ứng theo yêu cầu của qui phạm an toàn chống sét cảm ứng. 

- Phải thực hiện tiếp đất an toàn, tiếp đất chống tĩnh điện cho kết cấu kim 

loại không mang điện của thiết bị điện, thiết bị liên quan đến xăng dầu, hóa chất 

... 

- Tại nhà xuất cho ô-tô các bộ chống tĩnh điện điện tử.  Bộ này sẽ được 

nối tới hệ tiếp đất.  

Bộ tiếp đất điện tử này có nhiều ưu điểm vượt trội so với bộ tiếp đất 

chống tĩnh điện trước đây: 

 + Kiểm tra, giám sát việc tiếp đất cho ô-tô xi-tec đã được chuẩn chưa? 

Nếu chưa sẽ có tín hiệu cảnh báo. Có thể nối đất cho mọi loại xe chưa được 

chuẩn hóa. 

+ Có thể kết nối trực tiếp vào mạch cứng để điều khiển bơm. 

+ Có thể kết nối với bộ điều khiển trung tâm để điều khiển việc xuất hàng. 

 - Trước khi đưa công trình vào hoạt động cần kiểm tra lại trị số điện trở 

tiếp đất của từng hệ. Nếu không đạt điện trở yêu cầu cần phải có biện pháp sử lí, 

khắc phục. 
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VII. GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT. 

Hệ thống camera giám sát kỹ thuật số  có chức năng truy cập nhanh với 

chất lượng ghi hình kỹ thuật số hoàn hảo là một hệ thống bao gồm bộ trộn kỹ 

thuật số, ghi hình kỹ thuật số, mạng quan sát sử dụng được với nhiều loại 

camera, dễ cài đặt và đạt hiệu quả cao. Kết nối với bàn điều khiển để điều khiển 

p,t,z,f,i và các chức năng của máy. Tự động ghi đè lên các dữ liệu cũ, kết nối 

được với hệ thống báo động. có nhiều chế độ ghi hình, khả năng ghi, phát lại 

đồng thời lưu ảnh, xem và phát lại hình ảnh, có khả năng ghi tiếng, có thể lưu 

được trên đĩa cd - rom.bao gồm 1 phần mềm mạng dm cho phép các hiệu chỉnh 

hệ thống được thực hiện qua mạng. 

1. Đầu ghi kỹ thuật số 16 kênh có thể kết nối mạng Lan, Internet, Intranet:  

*. Đặc điểm: 

Đầu ghi kỹ thuật số là thế hệ mới, kiểu dáng đẹp, truy cập nhanh với chất 

lượng ghi hình kỹ thuật số hoàn hảo là một hệ thống bao gồm bộ trộn kỹ thuật 

số, ghi hình kỹ thuật số, mạng quan sát sử dụng được với nhiều loại Camera, dễ 

cài đặt và đạt hiệu quả cao. Kết nối với bàn điều khiển để điều khiển P,T,Z,F,I 

và các chức năng của máy. Tự động ghi đè lên các dữ liệu cũ, kết nối được với 

hệ thống báo động. Có nhiều chế độ ghi hình, khả năng ghi, phát lại đồng thời 

lưu ảnh, xem và phát lại hình ảnh, có khả năng ghi tiếng, có thể lưu được trên 

đĩa DVD, bao gồm 1 phần mềm mạng DM cho phép các hiệu chỉnh hệ thống 

được thực hiện qua mạng. 

*. Các thông số kỹ thuật của thiết bị: 

Các tính năng kỹ thuật Thông số 

 

 

- Số Camera kết nối: 

16 chiếc camera, mỗi Camera đấu vào 

BNC cho từng camera thuộc dạng xuyên 

vòng và được quy định phần mềm. Tự 

động dò tìm Camera khi cấp nguồn, cho 

phép xem tất cả các Camera hoặc lựa chọn 

một số Camera cần xem và ghi lại. Có tính 

năng thông báo hỏng của Camera. 

- Dung lượng ổ đĩa: 6TB  

- Hỗ trợ điều khiển mạng: Điều chỉnh hệ thống được thực hiện qua 

mạng 

- Độ phân giải màu:  

• Tốc độ: 13,5 MHz tới CCIR 601 
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• Số điểm   

Hình ảnh sống 
PAL   720 h x 512 v 

NTSC 720 h x 448 v 

Hình ảnh được ghi/ trộn 
PAL   720 h x 256 v 

NTSC 720 h x 224 v 

• Đối với hệ NTSC và PAL: 16,8 triệu màu, 256 mức xám 

- Nguồn điện cung cấp: 

• Điện áp vào: 

• Điện áp ra: 

 

90 - 230V AC, 50/60 Hz 

5, +12, -12VDC 

- Nhiệt độ làm việc:  5 -  45C (41 -  113F) 

- Độ ẩm môi trường: 5% - 85% 

- Kích thước:  

• Bộ ghép: 170 (H) x 440 (W) x 517 (D) mm  

• Bàn phím: 61 (H) x 410 (W) x 183 (D) mm  

2. Màn hình màu 49”  

*. Đặc điểm: 

Đây là thế hệ Monitor LCD  dùng cho hệ thống giám sát, đáp ứng được 

nhu cầu hoạt động liên tục không cần thời gian nghỉ. 

*. Các thông số kỹ thuật của thiết bị: 

Các tính năng kỹ thuật Thông số 

- Model:  

- Khổ đèn hình: 49”  

- Video vào/ra: X2, 1.0Vp-p 75 (kết hợp) 

X1, Y/C riêng biệt 

Y: 1.0Vp-p 75,  

C: 0.286/0.3(NTSC/ PAL)Vp-p 75 

- Độ phân giải:  cao 

- Hệ màu: NTSC/ PAL 

- Điện áp: 90-250 VAC 
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3. Camera hồng ngoại 1/3 inches. 

*. Đặc điểm: 

 Chất lượng hình ảnh trung thực, độ nhạy cao 1/3” CCD, chức năng BLC, 

dễ dàng cài đặt. Chấp nhận DC hoặc Video tự động điều khiển thấu kính. 

*. Các thông số kỹ thuật của thiết bị: 

Các tính năng kỹ thuật Thông số 

- Model: Hồng ngoại 

- Hệ thống TV:  Camera mầu hệ PAL 

- Phần tử nhạy cảm hình ảnh: 1/3” CCD 

 Số điểm nhận:  752(H) x 582(V) 

- Độ phân giải: Lớn hơn 540TV Lines 

- Độ sáng tối thiểu để có thể thu nhận 

hình ảnh: 

0,07 Lux 

- Tỷ số tạp nhiễu: > 50dB 

- Điều khiển Iris: Video Iris Nguồn DC 12V, dưới 50mA 

- Tín hiệu video: 0.7V(p-p) (trở kháng cao) 

- DC Iris: Tốc độ 1/50 giây 

- AES: 1/50 - 20,000 giây 

- Kích thước: 490(W) x 444(H) x 482(D) 

- Khả năng lắp ống kính: C, CS 

- Điện áp sử dụng: 230V, 56 - 60 Hz 

- Công suất tiêu thụ: Dưới 4,5W 

- Tương thích với loại ống kính: Video/ AES/DC 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: -10C đến  +50C 

- Nhiệt độ bảo quản: -20C đến  +60C 

- Độ ẩm môi trường làm việc: RH 80% 

- Bảo quản: RH 90% 

- Trọng lượng: Dưới 300 gam 

- Đầu vào/ra: Tiêu chuẩn Châu Âu cáp 2m 
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- Nút lên/ xuống: L.L. Mode 

- Âm lượng: Điều chỉnh mức DC Iris ( chỉ kích 

hoạt khi DC Iris) 

- Tiêu chuẩn: CE 

4. Ống kính tự động 1/3 inches. 

*. Các thông số kỹ thuật của thiết bị: 

Các tính năng kỹ thuật Thông số 

- Model:  

- Tự động điều chỉnh ánh sáng  

- ống kính: 1/3” 

- Tiêu cự: 6-12mm 

- Góc mở lớn nhất: 34.7 (H), 43.5 (D), 25.9 (V) 

- Khoảng cách quan sát: 0.2m đến vô cùng 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20C   50C 

- Âm lượng: Điều chỉnh mức DC Iris ( chỉ kích 

hoạt khi DC Iris) 

- Kích thước:  32.0(D) x 39.8(W) x 33.0(L) 

VIII. GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

VIII.1. GIẢI PHÁP KẾT CẤU BỂ 2.000m3. 

1. Giải pháp chung 

 Bể chứa dạng bể thép trụ đứng có dung tích thiết kế V= 2.000m3: 

- Đường kính trong của bể: ID = 14.3m 

- Chiều cao bể: H = 15.0m 

- Thành bể gồm 10 tầng tôn có chiều dày tầng 1, 2 là 8mm, tầng 3 đến 

tầng 10 có chiều dày 6mm.  

- Mái bể dạng vòm không có cột trung tâm. Chiều dày tôn mái bể là 5mm 

- Đáy bể có tấm vành biên dày 10mm, các tấm giữa dày 8mm có độ dốc 

1/120 hướng tâm.  

- Móng bể kết cấu bê tông cốt thép gồm dầm vòng rộng 0.45m cao 0.6m 

tính từ đỉnh đài, đài móng dày 0.6m tựa trên hệ cọc bê tông ứng lực trước loại 
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PHC D350A có chiều dài 39m bao gồm 03 đoạn: 01 đoạn mũi dài 13m; 02 đoạn 

thân dài 13m. Sức chịu tải của cọc là 70T. 

Chi tiết xem phụ lục tính toán. 

VIII.2. GIẢI PHÁP KẾT CẤU NHÀ BÁN HÀNG. 

1. Tiêu chuẩn quy phạm và phần mềm tính toán áp dụng trong thiết kế. 

1.1. Tiêu chuẩn quy phạm áp dung: 

+ TCVN: 2737:1995. Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

+ TCXD 229:1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió 

theo TCVN 2737:1995. 

+ TCXDVN 356:2005. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

+  TCXDVN 5575:2005. Kết cấu thép -Tiêu chuẩn thiết kế. 

+ TCXDVN  5573:1991. Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

+ TCXD 4598:1978. Nền nhà công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. 

+ Nhà và công trình công cộng -Nguyên tắc cơ bản để TK TCVN 4319-86 

+ Các tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành có liên quan. 

1.2. Phần mềm tính toán: 

ETAB 9.7.3. Lập mô hình thực tế phân tích tổng thể công trình 

SAFE. Phân tích kết cấu sàn 

Exel. Các bảng tính 

2. Giải pháp kết cấu công trình trên cơ sở theo thiết kế. 

*. Phần móng của công trình sử dụng phương án móng cốc, bê tông cốt 

thép mác 300 kết hợp với đài móng, dầm móng chịu lực BTCT mác 300#. 

*. Sử dụng hệ kết cấu là hệ khung BTCT, hệ dầm, sàn, cột, lõi đổ BT tại 

chỗ được tính toán như một hệ ngàm tại mặt  móng.  

Hệ cột có tiết diện 250x250mm; 250x500mm; Dầm có tiết diện 250x350 

mm; 500x350 mm. Sử dụng BTCT mác 300#. 

- Sàn rỗng (sàn bóng) dày 350 mm.  
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*. Cốt thép 

- 

§êng kÝnh thÐp Lo¹i R s (MPa) R s (kG/cm
2
) Es (kG/cm

2
) Ghi chó

+ §êng kÝnh   <10 AI 230 2300 2100000

+ §êng kÝnh 10<  <20 CB400-V 400 4000 2100000

+ §êng kÝnh  >20 CB400-V 400 4000 2100000  

*. Bê tông 

+ Bª t«ng mãng 300# B22.5 130 10.0 290000

+ Bª t«ng cét 300# B22.5 130 10.0 290000

+ Bª t«ng dÇm, sµn 300# B22.5 130 10.0 290000

+ Bª t«ng thang 250# B20.0 110 8.8 265000

+ Bª t«ng lanh t« 200# B15.0 90 7.5 240000

 

*. Các cấu kiện khác 
 

- Hệ kết cấu dầm sàn truyền thống, chi phí tốn kém về phần kết cấu, hạn 

chế chiều cao thông thủy các tầng, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng và hiệu 

quả kinh tế đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp sử dụng kết cấu sàn bóng. 

3. Phân tích  kết cấu sử dụng kết cấu sàn rỗng không dầm. 

Ưu điểm: 

- Khả năng chịu lực tốt giảm trọng lượng bản thân 35% của sàn so với kết 

cấu sàn đặc (kết cấu dầm sàn). 
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- Khả năng vượt nhịp lớn, Không có hệ thống dầm, cách âm cách nhiệt rất 

tốt, tiết kiệm vật liệu thi công nhanh giảm giá thành công trình so với kết cấu 

truyền thống từ 5% đến 10% giá trị công trình. 

BubbleDeck là sản phẩm có khả năng vượt nhịp theo hai phương

Khả năng vượt nhịp của BubbleDeck
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4. Đặc điểm tải trọng: 

-  Căn cứ vào TCVN 2737-95 “Tải trọng và tác động”, công trình sẽ được 

tính với các loại tải trọng. 

* Đơn vị sử dụng:       

    - Chiều dày các cấu kiện: mm     

    - Trọng lượng riêng (): kG/m3     

    - Tải phân bố đều: kG/m2     

    - Tải tập trung: kG     

    - Bề rộng diện đón gió: m     

        

4.1. Tĩnh tải       

- Bê tông cốt thép thường: 2500Kg/m3; Hệ số vượt tải n=1,1 và được tính 

toán tự động trong phần mềm Etabs v9.7.4 

4.1.1 Sàn tầng mái 

 

1 V÷a lãt 1800 15 27 1.3 35.1

2 V÷a tr¸t 1800 15 27 1.3 35.1

3
TrÇn vµ thiÕt bÞ 

treo
50 1.1 55

125.2TÜnh t¶i cha kÓ ®Õn t¶i träng b¶n th©n.

 ChiÒu dµy tt (Kg/m2)STT CÊu t¹o tc (Kg/m2) n

 
 

4.1.2 Tường xây dày 220 
 

 Têng:220 Cao: 4.30 (m)  

ChiÒu dµy 

líp


TT tiªu 

chuÈn
n TT tÝnh to¸n

 - 2 líp tr¸t 30 1800 232 1.3 302

 - G¹ch x©y 220 1600 1514 1.1 1665

 - T¶i têng ph©n bè trªn 1m dµi 1746 1967

 - T¶i têng cã cöa (tÝnh ®Õn hÖ sè cöa 0.75): 1309 1475

C¸c líp

 

4.2. Hoạt  tải. 

Ho¹t t¶i sµn ®îc lÊy theo tiªu chuÈn 2737-1995

TT TC dµi 

h¹n

TT tiªu 

chuÈn

HÖ sè  vît 

t¶i

TT tÝnh to¸n

  - M¸i bằng kh«ng cã ngêi sö dông 75 75 1.3 98

Phßng chøc n¨ng
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4.3 Tải trọng gió 

- Các thông số dẫn xuất:

Ký hiệu Giá trị Đơn vị

Áp lực gió tiêu chuẩn Wo 95 kg/m2 Bảng 4

Hệ số độ tin cậy của tải trọng gió γ 1.152 Bảng 12

Hệ số khí động gió đẩy C1 0.8

Hệ số khí động gió đẩy C2 0.6

- Giá trị tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió Wj có độ cao Zj so với mốc chuẩn:

Wj = γ. Wo . kj . C . Hj . Lj  

Trong đó: kj : Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao Zj so với mặt đất

Hj : Chiều cao đón gió của tầng thứ j

Lj : Bề rộng đón gió của tầng thứ j

* Bảng giá trị tải trọng gió theo phương X

Đẩy Hút

1 5.85 4.3 0.859 10 458.2 343.6 8018.5

kjZj 

(m)

H 

(m)

Lyj 

(m)

TầngSTT

Sàn tầng 1

Thông số Ghi chú

Wxj (kg/m) Wxj 

(kg)

 

5. Mô hình phân tích. 

5.1. Dữ liệu đầu vào. 

 ETABS v9.7.4  File:1  Units:Ton-mm  September 26, 2016 11:13  PAGE 1 

 S T O R Y   D A T A  

 STORY       SIMILAR TO        HEIGHT   ELEVATION 

 1           None            3900.000    3900.000 

 BASE        None                           0.000 

 ETABS v9.7.4  File:1  Units:Ton-mm  September 26, 2016 11:13  PAGE 2 

 M A T E R I A L   P R O P E R T Y   D A T A 

 MATERIAL    MATERIAL    DESIGN      MATERIAL      MODULUS OF   POISSON'S     THERMAL       

SHEAR 

 NAME        TYPE        TYPE        DIR/PLANE     ELASTICITY       RATIO       COEFF     MODULUS 

 STEEL       Iso         Steel       All               20.389      0.3000  1.1700E-05       7.842 

 B30         Iso         Concrete    All                2.900      0.2000  9.9000E-06       1.208 

 OTHER       Iso         None        All               20.389      0.3000  1.1700E-05       7.842 

 SB          Iso         Concrete    All                2.900      0.2000  9.9000E-06       1.208 

 M A T E R I A L   P R O P E R T Y   M A S S   A N D   W E I G H T 

 MATERIAL        MASS PER  WEIGHT PER 

 NAME            UNIT VOL    UNIT VOL 
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 STEEL         7.9814E-13  7.8334E-09 

 B30           2.5000E-13  2.5000E-09 

 OTHER         7.9814E-13  7.8334E-09 

 SB            1.7500E-13  1.7500E-09 

 M A T E R I A L   D E S I G N   D A T A   F O R   S T E E L   M A T E R I A L S 

 MATERIAL           STEEL       STEEL       STEEL 

 NAME                  FY          FU    COST ($) 

 STEEL              0.035       0.046        0.00 

 M A T E R I A L   D E S I G N   D A T A   F O R   C O N C R E T E   M A T E R I A L S 

 MATERIAL    LIGHTWEIGHT     CONCRETE       REBAR       REBAR     LIGHTWT 

 NAME        CONCRETE              FC          FY         FYS  REDUC FACT 

 B30         No                 0.003       0.038       0.022         N/A 

 SB          No                 0.003       0.038       0.022         N/A 

 ETABS v9.7.4  File:1  Units:Ton-mm  September 26, 2016 11:13  PAGE 3 

 F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A  

                                  MATERIAL    SECTION SHAPE NAME OR NAME       CONC        CONC 

 FRAME SECTION NAME               NAME        IN SECTION DATABASE FILE         COL         BEAM 

 C25X25                           B30         Rectangular                      Yes                      

 C25X50                           B30         Rectangular                      Yes                      

 D35X25                           B30         Rectangular                                  Yes          

 D35X50                           B30         Rectangular                                  Yes          

 F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A  

                                       SECTION      FLANGE      FLANGE         WEB      FLANGE      FLANGE 

 FRAME SECTION NAME                      DEPTH   WIDTH TOP   THICK TOP       THICK   WIDTH BOT   

THICK BOT 

 C25X25                               250.0000    250.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

 C25X50                               250.0000    500.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

 D35X25                               350.0000    250.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

 D35X50                               350.0000    500.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

 F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A   

                                       SECTION   TORSIONAL      MOMENTS OF INERTIA             SHEAR AREAS 

 FRAME SECTION NAME                       AREA    CONSTANT         I33         I22          A2          A3 

 C25X25                             62500.0000 550130234.2 325520833.3 325520833.3  52083.3333  52083.3333 

 C25X50                            125000.00001788126653.2 651041666.72604166666.7 104166.6667 104166.6667 

 D35X25                             87500.00001020398698.5 893229166.7 455729166.7  72916.6667  72916.6667 

 D35X50                            175000.0000  40575734431786458333.3  3645833333 145833.3333 145833.3333 

 F R A M E   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A  

                                            SECTION MODULI          PLASTIC MODULI      RADIUS OF GYRATION 
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 FRAME SECTION NAME                        S33         S22         Z33         Z22         R33         R22 

 C25X25                           2604166.66672604166.6667 3906250.000 3906250.000     72.1688     72.1688 

 C25X50                            5208333.33310416666.667 7812500.00015625000.000     72.1688    144.3376 

 D35X25                            5104166.667 3645833.333 7656250.000 5468750.000    101.0363     72.1688 

 D35X50                           10208333.33314583333.33315312500.00021875000.000    101.0363    144.3376 

 F R A M E   S E C T I O N   W E I G H T S   A N D   M A S S E S  

                                         TOTAL       TOTAL 

 FRAME SECTION NAME                     WEIGHT        MASS 

 C25X25                                 3.6563      0.0004 

 C25X50                                12.1875      0.0012 

 D35X25                                13.9781      0.0014 

 D35X50                                21.3281      0.0021 

 C O N C R E T E   C O L U M N   D A T A 

  

REINF CONFIGURATION     REINF           NUM BARS    NUM BARS         BAR   

 FRAME SECTION NAME  LONGIT      LATERAL     SIZE/TYPE      3DIR/2DIR    CIRCULAR   COVER 

 C25X25                           Rectangular Ties        #9/Design            3/3         N/A     20.0000 

 C25X50                           Rectangular Ties        #9/Design            3/3         N/A     20.0000 

 C O N C R E T E   B E A M   D A T A 

                                           TOP         BOT    TOP LEFT   TOP RIGHT    BOT LEFT   BOT RIGHT 

 FRAME SECTION NAME                      COVER       COVER        AREA        AREA        AREA        AREA 

 D35X25                                30.0000     30.0000         0.0         0.0         0.0         0.0 

 D35X50                                30.0000     30.0000         0.0         0.0         0.0         0.0 

 ETABS v9.7.4  File:1  Units:Ton-mm  September 26, 2016 11:13  PAGE 4 

 S H E L L   S E C T I O N   P R O P E R T Y   D A T A 

 SHELL       MATERIAL    SHELL       LOAD DIST       MEMBRANE     BENDING       TOTAL       TOTAL 

 SECTION     NAME        TYPE        ONE WAY            THICK       THICK      WEIGHT        MASS 

 WALL1       B30         Shell-Thin  No              250.0000    250.0000      0.0000      0.0000 

 SB35        SB          Shell-Thin  No              350.0000    350.0000    154.3500      0.0154 

 DECK1       B30         Membrane    No               88.9000     88.9000      0.0000      0.0000 

 PLANK1      B30         Membrane    Yes             250.0000    250.0000      0.0000      0.0000 

 ETABS v9.7.4  File:1  Units:Ton-mm  September 26, 2016 11:13  PAGE 5 

 S T A T I C   L O A D   C A S E S  

 STATIC      CASE        AUTO LAT         SELF WT    NOTIONAL    NOTIONAL 

 CASE        TYPE        LOAD          MULTIPLIER      FACTOR   DIRECTION 

 BT          DEAD        N/A               1.1000 

 HT          LIVE        N/A               0.0000 

 TT          SUPER DEAD  N/A               0.0000 
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 GX          WIND        None              0.0000 

 GY          WIND        None              0.0000 

 

 

- Mô hình phân tích tổng thể công trình thay dầm sàn truyền thống bằng  

sàn bóng. 

- Kết quả phân tích chuyển vị tổng thể công trình nhỏ hơn so với phương 

án dầm sàn truyền thống. 

- Sử dụng sàn bóng  SD35 tải trọng bản thân giảm, tăng chiều cao làm 

việc của sàn tăng khả năng chịu lực của sàn. 

Bảng thể hiện chuyển vị của công trình 
 

Story Point Load UX UY UZ RX RY RZ 

1 36 1 0.001 -0.0007 -0.0358 0.00072 0.00041 0 

1 37 1 0.0014 0 -0.6458 0 0.00196 0 

1 38 1 0.001 0.0007 -0.0358 -0.00072 0.00041 0 

1 39 1 -0.001 -0.0007 -0.0358 0.00072 -0.00041 0 

1 40 1 -0.0014 0 -0.6458 0 -0.00196 0 

1 41 1 -0.001 0.0007 -0.0358 -0.00072 -0.00041 0 

1 42 1 0.0008 -0.0026 -0.2759 0.00216 0.00005 0 

1 43 1 0.0008 0.0026 -0.2759 -0.00216 0.00005 0 
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1 44 1 0.0004 0.0036 -0.2975 -0.00292 0.00001 0 

1 45 1 0 0.0039 -0.2998 -0.00311 0 0 

1 46 1 -0.0004 0.0036 -0.2975 -0.00292 -0.00001 0 

1 47 1 -0.0008 0.0026 -0.2759 -0.00216 -0.00005 0 

1 48 1 0.0004 -0.0036 -0.2975 0.00292 0.00001 0 

1 49 1 0 -0.0039 -0.2998 0.00311 0 0 

1 50 1 -0.0004 -0.0036 -0.2975 0.00292 -0.00001 0 

1 51 1 -0.0008 -0.0026 -0.2759 0.00216 -0.00005 0 

BASE 36 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 37 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 38 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 39 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 40 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 41 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 42 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 43 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 44 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 45 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 46 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 47 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 48 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 49 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 50 1 0 0 0 0 0 0 

BASE 51 1 0 0 0 0 0 0 
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6. Mô hình phân tích sàn bóng SD 25. 

- Dùng phần mềm SAFE 12.3 kết hợp phần mềm ETAP 9.7.3 phân tích 

kết cấu sàn bóng SD35. 

Công trình sử dụng sàn bóng để giảm trọng lượng bản thân công trình bên 

trên. Về nguyên lý thì vị trí bóng sẽ chiếm chỗ vị trí bê tông ít và không chịu lực 

(vị trí gần trục trung hòa). sàn bóng nhẹ hơn sàn thường từ 3055%. Để thiên về 

an toàn, tư vấn thiết kế lấy sàn bóng nhẹ hơn sàn thường 30% và được nhân trực 

tiếp vào khối lượng riêng của BTCT 
 

BTCT Bê tông sàn thường Bê tông sàn nhẹ quy đổi 

Khối lượng riêng 2,5 T/m3 1,75 T/m3 

Trong Safe12.30 do sàn bóng sử dụng thép cường độ cao lên dữ liệu đầu 

vào trong Safe12.30 sẽ được quy đổi cho phù hợp với thực tế. 
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Kết  quả chuyển vị (độ võng của sàn) lớn nhất là 0.96cm 

Nhỏ hơn rất nhiều độ võng giới hạn theo TCVN là 4 cm 

* Tính toán độ võng dài hạn của sàn 

Trong quá trình sử dụng dài hạn, bê tông luôn có sự co ngót, từ biến và bị 

nứt. Để giảm hiện tượng co ngót và từ biến và vết nứt bê tông, sàn được thiết kế 

thép 2 lớp, tăng cường thép C và thép định vị bóng p4 cường độ cao. Dưới đây 

chúng tôi xin tính toán độ võng dài hạn của sàn bóng có kể đến vết nứt và từ 

biến của bê tông. 

  DVDH = F1 + F2 – F3 

Trong đó:  

DVDH: là độ võng dài hạn của sàn kể đến vết nứt và từ biến của bê tông. 

F1 : là độ võng tức thời của tất cả các loại tải trọng dài hạn và ngắn hạn. 
 

Loại Tải Trọng Hệ số tổ hợp 

BT 1 

TT 1 

HT 1 
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F2 : là độ võng dài hạn của các loại tải trọng dài hạn có kể đến vết nứt : 

Loại Tải Trọng Hệ số tổ hợp 

BT 1 

TT 1 

HT 0.3 

F3 : là độ võng tức thời của các loại tải trọng dài hạn : 

 

Loại Tải Trọng Hệ số tổ hợp 

BT 1 

TT 1 

HT 0.3 

 

Hệ số điều chỉnh tính F2 lấy theo khu vực Châu Á. 

 Độ võng dài hạn tính ra là : 3.4 cm 

Theo tiêu chuẩn 356 : 2005 độ võng dài hạn đối với sàn phẳng, cấu kiện 

của mái với nhịp L > 7.5 m là : (1/250)L. 

→ Độ võng giới hạn đối với công trình có nhịp L = 10 m là:  

(1/250) x 1000 = 4 cm. 

Trong quá trình thi công, sàn được đánh vồng giữa 4cm ( tạo độ vồng 

cho sàn trước). 

 
 

Kết luận: Độ võng dài hạn theo thiết kế là đạt yêu cầu. 
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* Kiểm tra điều kiện vết nứt cho sàn (TC 5574 – 2012) : 

 Kiểm tra ô sàn với vị trí có moment M lớn nhất.(xem chi tiết công thức 

trong TC 5574 – 2012) 

 

 
 

 Trong đó quy đổi: Φ11a65 tương đương Φ12a130(thép chịu kéo) + 

Φ10a130 (thép tăng cường bụng ). 
 

Đặc trưng của tiết diện làm việc đàn hồi

Diện tích tiết diện tính đổi: Ared = bh + α(As+A's) = 364,250 mm2

Moment tĩnh của Ared đối với trục qua mép chịu nén:

 Sred = bh2/2 + α(A'sa' + Asho) = 64,626,129 mm3

 

Vật liệu 

Bêtông mác: 300 Cốt thép dọc  Mác: CB400-V 

R b  = 13 MPa R s  = 400 MPa 

R bt  = 1 MPa E s  = 200000 MPa 

R b,ser  = 16.75 MPa 

R bt,ser  = 1.5 MPa 

E b  = 29000 MPa 

Số liệu 

Tiết diện chữ nhật: Lớp bảo vệ cốt thép: 30 mm 

b = 1000 mm Cốt thép lớp dưới: d11 a65 

h = 350 mm A s  = 1462 mm 
2 

h o  = 324.5 mm 0.0045055 

    E s /E b  = 6.896552 Cốt thép lớp trên: d10 a130 

A' s  = 604 mm 
2 

a' = 25 mm 

𝜇=𝐴_𝑠/(𝑏ℎ_𝑜
) 
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Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đến mép chịu nén:

xo = Sred/Ared = 177 mm

Moment quán tính của Ared đối với trục qua trọng tâm: Ired = Ib + I'b + αIs + αI's

3.621E+09 mm4

Moment chống uốn của tiết diện lấy với mép chịu kéo:

20,979,769 mm3

Khoảng các từ trọng tâm đến đỉnh lõi tiết diện xa vùng kéo:

ro = Wred/Ared = 58 mm

Độ cứng của tiết diện bêtông đàn hồi: BE = 1.04E+14 Nmm2

     
𝑏 ℎ    

 

 
 

𝑏  
 

 
 𝐴 ℎ    

  𝐴         

     
    

ℎ   
 

 

Đặc trưng của tiết diện có biến dạng dẻo

Moment chống uốn (dẻo) của tiết diện lấy với mép chịu kéo: Wpl = γWred

γ = 1,75 với tiết diện hình chữ nhật → Wpl = 36,714,595 mm3

Khoảng các từ trọng tâm đến đỉnh lõi tiết diện xa vùng kéo:

rpl = ro = 58 mm

Khả năng chống nứt

Ứng suất trong cốt thép do co ngót của bêtông, với bêtông đóng rắn tự nhiên: σsc = 40MPa

Moment Mrp = σscAs(ho-xo+rpl) - σscA's(xo-a'-rpl) = 9.68 kNm

Khả năng chống nứt: Mcr = Rbt,serWpl - Mrp = 45.39 kNm

Với tác dụng dài hạn của tải trọng

Moment uốn tại giữa ô bản lớn nhất:     M = 110.2 kNm/m > Mcr

→Cấu kiện có xuất hiện vết nứt

Tính toán với cấu kiện có xuất hiện vết nứt

0.062479

Hệ số β = 1,8

Hệ số đàn hồi dẻo của vùng nén: ν = 0.15

7.08E-05

Tính với x là chiều cao vùng nén ở tiết diện nứt, theo công thức:

0.165981

  
 

ℎ

  
 

  
      

  𝜇 

   

     

 
  

𝐴  

𝑏ℎ 
 

  
 

𝑏ℎ 
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Ab = (φf+ξ)bho = 53884 mm2

Cánh tay đòn nội lực: 298 mm

Hệ số xét đến sự phân bố không đều của biến dạng thớ bêtông chịu nén ngoài cùng: Ψb = 0,9

Hệ số xét đến ảnh hưởng tác dụng dài hạn của tải trọng: 

Khi tính với tác dụng dài hạn của tải trọng: φls = 0.8

Hệ số liên quan đến quá trình mở rộng khe nứt:

0.459399

Hệ số xét đến biến dạng không đều của cốt thép chịu kéo do sự tham gia chịu lực của bêtông chịu

kéo giữa các kheo nứt: Ψs = 1,25 - φlsφm = 0.882481

Độ cứng chống uốn của tiết diện có xuất hiện vết nứt dưới tác động dài hạn của tải trọng:

1.41E+13 Nmm2

Hệ số điều chỉnh độ cứng với cấu kiện có vết nứt: k = Bcr/BE = 0.14

Hệ số giảm độ cứng trung bình cho cấu kiện: kTB=3/2*k= 0.20

Tính toán với cấu kiện không xuất hiện vết nứt

Hệ số xét đến từ biến ngắn hạn của bêtông: φbl = 0,85

Hệ số xét đến ảnh hưởng của từ biến dài hạn của bêtông đến cấu kiện không có khe nứt,

với bêtông nặng và độ ẩm môi trường 40-75%: φb2 = 2,0

Độ cứng chống uốn của tiết diện không xuất hiện vết nứt dưới tác động dài hạn của tải trọng:

4.46E+13 Nmm2

Hệ số điều chỉnh độ cứng với cấu kiện không có vết nứt: k = B/BE = 0.43

    
  

       
ℎ  

   
          

     
   

    
ℎ  

  

𝐴   
 

  

𝐴    

 

  
         

   
 

 
 

Tính toán bề rộng khe nứt thẳng góc acr

Đường kính cốt thép chịu kéo: Φ = 11 mm

Hệ số cấu kiện, với cấu kiện chịu uốn: δc = 1

Hệ số bề mặt cốt thép: η = 1

Tỷ lệ cốt thép chịu kéo (μ≤0,02): μ = 0.004506

φl - Hệ số tác dụng của tải trọng

σs - Ứng suất trong cốt thép chịu kéo ở lớp ngoài cùng

         
  

  
         𝜇   

   
 

𝐴  
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Cấu kiện thuộc cấp chống nứt cấp 3 (bảng 2 TCVN 5574:2012). Cần hạn chế chiều rộng vết nứt để

bảo vệ an toàn cho cốt thép.

■ Bề rộng a cr  do tác dụng dài hạn của tải trọng (thường xuyên + tạm thời dài hạn):

φl = 1,6-15μ = 1.532 với bêtông nặng trong điều kiện độ ẩm tự nhiên

M = 110.2 kNm

Z = 298 mm

σs = 253 MPa

acr = 0.26 mm

Kiểm tra: acr < acr2 = 0.3 mm OK

■ Bề rộng a cr(1)  do tác dụng ngắn hạn:

φl = 1

M = 6.84 kNm do Tải trọng tạm thời ngắn hạn

Z = 293 mm δ = 0.003878 ξ = 0.196781

σs = 16 MPa

Δacr = 0.01 mm

acr(1) = acr + Δacr = 0.27 mm

Kiểm tra: acr(1) < acr1 = 0.4 mm OK
 

 

Kết luận: Chiều rộng vết nứt đảm bảo không vượt quá giới hạn của 

tiêu chuẩn, kết cấu làm việc an toàn. 
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    Mô hình thể hiện kết quả cốt thép miền trên 
 

 

Mô hình thể hiện kết quả cốt thép miền dưới 
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Mô hình thể hiện kết quả cốt thép tăng cường đầu cột 
 

 

Mô hình thể hiện kết quả cốt thép dầm 
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Vật 
liệu 

          
Cấp độ 
bền BT 

Nhóm 
thép 
dọc 

            Rb Rbt Rs Rs (*)  sc,u  R Eb Es   

            B22.5 A-III, A-I             13.0 1.00 365 225 400 0.746 0.577 28500 210000   

                                                

Bản Strip Vị trí b h ao 
Lớp 

thép 
trên 

Lớp 
thép 
dưới 

T B AsT AsB aT aB MTop MBot Qmax MuT MuB Qu K. Tra K. Tra Combo   

    (m) (mm) (mm) (mm)         (mm2) (mm2) (mm) (mm) (kN.m) (kN.m) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN) (Mu/M) (Qu/Q) (for M)   

                                                

1 CSA1 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   8.3 7.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    1.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   28.4 7.3 69.8 99.0 243.0 3.48 >5 1   

    2.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   41.1 3.5 69.8 99.0 243.0 2.41 >5 1   

    3.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   44.4 9.0 69.8 99.0 243.0 2.23 >5 1   

    4.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   39.6 9.0 69.8 99.0 243.0 2.50 >5 1   

    5.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   30.6 9.0 69.8 99.0 243.0 3.24 >5 1   

    6.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   39.6 9.0 69.8 99.0 243.0 2.50 >5 1   

    7.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   44.4 9.0 69.8 99.0 243.0 2.23 >5 1   

    8.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   41.1 3.5 69.8 99.0 243.0 2.41 >5 1   

    9.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   28.4 7.3 69.8 99.0 243.0 3.48 >5 1   

    10.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   8.3 7.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB1 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0 -12.7   31.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    0.13 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0 -25.2   69.3 69.8 99.0 243.0 2.77 3.51 1   

    1.11 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   9.8 31.9 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   41.3 31.9 69.8 99.0 243.0 2.40 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   40.8 15.1 69.8 99.0 243.0 2.43 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   26.6 10.7 69.8 99.0 243.0 3.72 >5 1   

2 CSA2 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   0.3 20.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    0.83 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   17.4 20.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   
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    1.67 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   42.4 22.9 69.8 99.0 243.0 2.34 >5 1   

    2.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   61.9 15.2 69.8 99.0 243.0 1.60 >5 1   

    3.60 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   77.2 7.3 69.8 99.0 243.0 1.28 >5 1   

    4.70 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   84.6 0.0 69.8 99.0 243.0 1.17 >5 1   

    5.80 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   81.6 7.3 69.8 99.0 243.0 1.21 >5 1   

    6.65 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   75.4 7.3 69.8 99.0 243.0 1.31 >5 1   

    7.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   61.9 15.2 69.8 99.0 243.0 1.60 >5 1   

    8.33 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   42.4 22.9 69.8 99.0 243.0 2.34 >5 1   

    9.17 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   17.4 20.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    10.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   0.3 20.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB2 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   20.9 6.3 69.8 99.0 243.0 4.73 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   22.2 3.7 69.8 99.0 243.0 4.46 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   26.0 3.7 69.8 99.0 243.0 3.81 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   22.5 3.6 69.8 99.0 243.0 4.40 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   18.4 3.6 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB3 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   20.9 6.3 69.8 99.0 243.0 4.73 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   22.2 3.7 69.8 99.0 243.0 4.46 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   26.0 3.7 69.8 99.0 243.0 3.81 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   22.5 3.6 69.8 99.0 243.0 4.40 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   18.4 3.6 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB10 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   37.5 9.5 69.8 99.0 243.0 2.64 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   36.3 9.5 69.8 99.0 243.0 2.73 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   33.7 5.7 69.8 99.0 243.0 2.93 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   31.2 2.6 69.8 99.0 243.0 3.17 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   29.4 1.1 69.8 99.0 243.0 3.37 >5 1   

    4.30 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   27.2 1.1 69.8 99.0 243.0 3.63 >5 1   

3 CSA3 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0 -0.1   25.5 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    1.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   25.3 25.5 69.8 99.0 243.0 3.91 >5 1   
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    2.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   57.6 28.5 69.8 99.0 243.0 1.72 >5 1   

    3.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   80.6 20.0 69.8 99.0 243.0 1.23 >5 1   

    4.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   93.7 10.2 69.8 99.0 243.0 1.06 >5 1   

    5.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   98.5 0.0 69.8 99.0 243.0 1.00 >5 1   

    6.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   93.7 10.2 69.8 99.0 243.0 1.06 >5 1   

    7.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   80.6 20.0 69.8 99.0 243.0 1.23 >5 1   

    8.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   57.6 28.5 69.8 99.0 243.0 1.72 >5 1   

    9.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   25.3 25.5 69.8 99.0 243.0 3.91 >5 1   

    10.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0 -0.1   25.5 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB4 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   30.7 1.7 69.8 99.0 243.0 3.23 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   29.0 1.0 69.8 99.0 243.0 3.41 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   27.9 0.9 69.8 99.0 243.0 3.54 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   26.7 0.3 69.8 99.0 243.0 3.71 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   26.5 0.2 69.8 99.0 243.0 3.74 >5 1   

4 CSA4 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0 -0.1   25.5 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    0.83 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   21.1 25.5 69.8 99.0 243.0 4.69 >5 1   

    1.67 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   48.1 28.5 69.8 99.0 243.0 2.06 >5 1   

    2.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   70.6 20.0 69.8 99.0 243.0 1.40 >5 1   

    3.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   88.6 10.2 69.8 99.0 243.0 1.12 >5 1   

    4.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   98.5 0.0 69.8 99.0 243.0 1.00 >5 1   

    5.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   98.5 0.0 69.8 99.0 243.0 1.00 >5 1   

    6.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   88.6 10.2 69.8 99.0 243.0 1.12 >5 1   

    7.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   70.6 20.0 69.8 99.0 243.0 1.40 >5 1   

    8.33 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   48.1 28.5 69.8 99.0 243.0 2.06 >5 1   

    9.17 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   21.1 25.5 69.8 99.0 243.0 4.69 >5 1   

    10.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0 -0.1   25.5 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB5 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   16.2 2.9 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   19.3 2.9 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   
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    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   22.0 2.6 69.8 99.0 243.0 4.49 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   19.7 2.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   18.4 3.6 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB6 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   16.2 2.9 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   19.3 2.9 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   22.0 2.6 69.8 99.0 243.0 4.49 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   19.7 2.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   18.4 3.6 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

5 CSA5 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   0.3 20.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    1.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   20.8 20.4 69.8 99.0 243.0 4.76 >5 1   

    2.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   50.1 22.9 69.8 99.0 243.0 1.98 >5 1   

    3.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   69.5 15.2 69.8 99.0 243.0 1.42 >5 1   

    4.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   80.1 7.3 69.8 99.0 243.0 1.24 >5 1   

    5.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   84.6 0.0 69.8 99.0 243.0 1.17 >5 1   

    6.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   80.1 7.3 69.8 99.0 243.0 1.24 >5 1   

    7.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   69.5 15.2 69.8 99.0 243.0 1.42 >5 1   

    8.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   50.1 22.9 69.8 99.0 243.0 1.98 >5 1   

    9.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   20.8 20.4 69.8 99.0 243.0 4.76 >5 1   

    10.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   0.3 20.4 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB7 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   28.0 1.0 69.8 99.0 243.0 3.54 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   28.9 1.7 69.8 99.0 243.0 3.42 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   29.1 3.0 69.8 99.0 243.0 3.40 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   28.1 6.8 69.8 99.0 243.0 3.52 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   26.6 10.7 69.8 99.0 243.0 3.72 >5 1   

6 CSA6 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   8.3 7.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    0.83 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   14.4 7.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    1.67 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   29.7 2.0 69.8 99.0 243.0 3.33 >5 1   

    2.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   39.4 3.5 69.8 99.0 243.0 2.51 >5 1   
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    3.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   39.9 9.0 69.8 99.0 243.0 2.48 >5 1   

    4.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   35.1 9.0 69.8 99.0 243.0 2.82 >5 1   

    5.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   35.1 9.0 69.8 99.0 243.0 2.82 >5 1   

    6.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   39.9 9.0 69.8 99.0 243.0 2.48 >5 1   

    7.50 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   39.4 3.5 69.8 99.0 243.0 2.51 >5 1   

    8.33 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   29.7 2.0 69.8 99.0 243.0 3.33 >5 1   

    9.17 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   14.4 7.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    10.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   8.3 7.3 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB8 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   20.9 6.3 69.8 99.0 243.0 4.73 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   27.5 6.3 69.8 99.0 243.0 3.60 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   23.2 0.6 69.8 99.0 243.0 4.28 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   14.7 5.1 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   3.7 6.1 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

  CSB9 0.00 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   20.9 6.3 69.8 99.0 243.0 4.73 >5 1   

    1.05 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   27.5 6.3 69.8 99.0 243.0 3.60 >5 1   

    2.10 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   23.2 0.6 69.8 99.0 243.0 4.28 >5 1   

    3.15 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   14.7 5.1 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   

    4.20 1000 350 20 D10a130 D12a130 0.19% 0.27% 604 870 25.0 26.0   3.7 6.1 69.8 99.0 243.0 >5 >5 1   
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7. Tính toán móng 
 

Ghi chú

Móng đổ bêtông đá 1x2 mác 300 Rn= 1.3 kN/cm2

Rk= 0.1 kN/cm2

Cốt thép có đường kính nhỏ hơn 10 dùng loại CI có

Ra= 22.5 kN/cm2

Cốt thép có đường kính lớn hơn 10 dùng loại CII có

Ra= 28 kN/cm2

Nội lực tính toán dưới chân cột N= 336.194 kN

Q= 1.616 kN

M= 43.399 kN.m

Hình dạng sơ bộ móng

0.000 (htk)        I

a= 2.70

Ntt1= 336.194

Qtt1= 1.616   II  ac   II  

Mtt1= 43.399 0.50 bc b= 2.00

0.25

h1= 0.65

1.500 (hm) a

I  

1. Tính toán áp lực dưới đáy móng

Giả thiết móng cứng và bỏ qua ảnh hưởng của móng bên và lực cắt Q.

Ứng suất trung bình dưới đáy móng được tính theo công thức sau

84.1 kN/m2

Pmax= 99.7 kN/m2

Pmin= 68.6 kN/m2

mtb h
N

P .
F

0 

W

0

min
max

M
PP 

 

Áp lực không kể trọng lượng bản thân móng và lớp đất phủ

Pomax= 96.7 kN/m2

Pomin= 65.6 kN/m2

Potb= 81.1 kN/m2
mtbtb

mtb

hPP

hPP

.

.

0

max
min
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max
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2. Kiểm tra sức chịu tải của lớp đất dưới đáy móng

Sức chịu tải của lớp đất được tính theo công thức Terzaghi

97.73 kN/m2

 N Nq Nc

12 1.43 2.97 9.29

s

cmq

F

cNhNbN
R

......5,0 ' 




 
 

Giả thiết đất nền đồng nhất, điều kiện kiểm tra là

= 84.1 < 97.73  =R

= 99.7 < 117.28  =1,2.R

Kết luận Lớp đất đảm bảo chịu lực, không bị phá hoại

Rp

Rp

.2,1
max



 p

maxp

 
 

3. Kiểm tra chiều cao móng

a) Chống chọc thủng

Điều kiện chọc thủng không kể đến cốt đai và cốt xiên như sau:

Kết luận Chiều cao móng đảm bảo

Pdt (kN)

244.64

Pcp (kN)

1802.55

).2.(2

).2).(.2.(

...75,0

0

00

0

hbab

hbhapP

PbhRP

cctb

cctbdt

cptbkdt







 

 

b) Chống cắt

Điều kiện chống cắt như sau:

Kết luận Chiều cao móng đảm bảo

244.64 7880

Pc (kN) Pcc (kN)

).2).(.2.(

..
3

2

00 hbhapP

PRbP

cctbc

ccktbc





 

b) Chống uốn

Điều kiện chống uốn (kiểm tra tại mặt cắt I-I) như sau:

nc

tt

c

yc

yc

Ra

apaa
h

hh

..4,0

.

2

0

0

00
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Trong đó

92.62 kN/m2

85.58 kN/m2

Kết luận Chiều cao móng đảm bảo

0.610.58

hoyc (m) ho (m)

nc

tt

c

yc

yc

Ra
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h
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0
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00






 

min

minmax

max

2

2

p
a

aa
app

p

pp
p

c

I

I
tt

o










 







 
 

4. Tính toán cốt thép

So sánh

Vị trí M Facan Fa Fatkế Số lượng  min(%) 0.10

(kN.m) (cm2) (cm2) (mm) tkế (%)

MC I-I 156.13 10.16 Đạt 21.55 14 14 0.177 Đạt

MC II-II 61.61 4.01 Đạt 21.49 19 12 0.130 Đạt

Phương án tkếKết quả kiểm tra So sánh tkế >= min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




