
 

 
 

 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ BÌNH CHỨA 
LỎNG LẠNH TĨNH 

AIGA 046/08 
(tài liệu tham khảo, Bản tiếng Anh  

là bản cơ sơ/ gốc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiệp hội khí công nghiệp Châu Á 
 
 
 
Sự công nhận 
Tài liệu này được thông qua từ tài liệu của Hiệp hội Khí công nghiệp Châu Âu - Tài liệu IGC 119/04 E                       
- Kiểm tra định kỳ các bình chứa lỏng lạnh tĩnh. Qua đây, EIGA xin gửi lời cảm ơn và xác nhận về sự                        
cho phép sử dụng tài liệu trên. 
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1. Giới thiệu 
 
Quy định hiện hành của Châu Âu (PED) chỉ bao gồm thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường. 
Chỉ thị về thiết bị áp lực (PED) áp dụng cho việc lắp đặt thiết bị và đưa vào sử dụng thiết bị áp lực và                          
các phụ kiện lần đầu tiên. Nó không quy định các yêu cầu đối với việc kiểm tra thiết bị áp lực đang sử                        
dụng. Luật pháp quốc gia và các quy định về kiểm tra định kỳ và thử nghiệm thiết bị áp lực có sự                       
khác nhau đáng kể giữa các Quốc gia của Châu Âu, đối với các bình tương tự, trên dịch vụ tương tự.                      
Tình trạng tương tự cũng tồn tại ở các nước ở Châu Á. 
Các quy định thường được chấp nhận để đưa vào thiết kế và sản xuất thiết bị và phụ kiện chịu áp lực                       
ở Châu Á bao gồm PED của Châu Âu, quy định về Lò hơi và Bình chịu áp lực ASME của Hoa Kỳ, và                        
các quy định quốc gia cụ thể, ví dụ: GB (Guo Biao) ở Trung Quốc và JIS ở Nhật Bản. 
Tài liệu này dựa trên các quy định ở Châu Âu và cung cấp hướng dẫn tốt cho các hoạt động ở Châu                       
Á. 
2. Định nghĩa 
 
Bình áp suất chịu lạnh cách nhiệt chân không. - Như được nêu chi tiết trong EN 13458.1 
 
3. Phạm vi và mục đích 
 
3.1 Phạm vi 
 
Tài liệu này xem xét việc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ đối với các bình áp suất chịu lạnh cách nhiệt                       
chân không tĩnh được sử dụng để chứa khí hóa lỏng lạnh, không bao gồm khí độc. Xem xét thiết kế                     
và vật liệu làm nên các bình chứa này, điều này cũng bao gồm carbon dioxide và oxit nitơ. 
Tài liệu này không xem xét các bình/ thiết bị được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất tạo                     
thành các sản phẩm hoặc những phương tiện được sử dụng để vận chuyển được thể hiện trong Quy                   
định về vận tải thiết bị chịu áp lực (TPED) hoặc các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, ví dụ:                      
ADR ở Châu Âu. 
 
3.2 Mục đích 
 
Tài liệu này xem xét ảnh hưởng của việc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ các bình áp suất chịu lạnh                      
cách nhiệt chân không đối với sự an toàn liên tục của các bình này, vì mối quan tâm cơ bản của                      
ngành khí công nghiệp là vận hành tất cả các thiết bị an toàn. 
Việc xem xét một cách toàn diện các quy định quốc gia hiện có ở Châu Âu được thực hiện. 
 
4. Cơ sở kỹ thuật 
 
4.1 Sản xuất 
 
Quá trình cơ bản để sản xuất oxy, nitơ và argon đòi hỏi quá trình nén, làm mát, lọc, hóa lỏng và                      
chưng cất không khí, diễn ra ở nhiệt độ lạnh. 
Các chất khí được tạo thành ở dạng hơi hoặc lỏng không ăn mòn, không độc hại và không cháy.                    
Trong không khí các khí này chiếm theo tỷ lệ phần trăm như sau, oxi 21%, nitơ 78%, argon 0,9%.                    
Phần còn lại (0,1%) bao gồm nước, carbon dioxide, khí hiếm và các tạp chất khác với số lượng rất                    
nhỏ. Không có khí nào độc hại trong thành phần kể trên, nhưng việc giảm nồng độ oxy xuống dưới                    
mức bình thường có thể gây ngạt. Khi nồng độ oxy tăng lên nhưng không có nghĩa có thể gây bắt                     
cháy các vật liệu khác. Quá trình này hướng đến việc sản xuất các sản phẩm thể khí và lỏng. Ở dạng                      
đơn giản nhất, không khí nén và khí làm mát được làm sạch và làm mát đến nhiệt độ hóa lỏng trong                      
các đường đi của bộ trao đổi nhiệt loại bỏ khí nitơ thải và tạo thành sản phẩm tinh khiết. 
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Các tạp chất như các vết nhỏ CO2 hoặc các chất gây ô nhiễm hydrocacbon do không khí mang theo                    
sẽ được loại bỏ trước khi đưa vào tháp chưng cất. 
Việc sàng lọc cẩn thận là cần thiết cho quy trình sản xuất để đảm bảo rằng chất lỏng đông lạnh được                      
tạo ra không chứa các yếu tố có thể gây ăn mòn. Không khí nén ở nhiệt độ hóa lỏng sau đó được                       
chưng cất trong tháp chưng. Tháp chưng và các bình xử lý liên quan tách không khí thành các thành                    
phần chính của nó, chúng được rút ra dưới dạng các sản phẩm khí và lỏng. Các sản phẩm này rất                     
lạnh, ở mức độ tinh khiết cao, và bản chất của quá trình là không có hơi nước. 
 
Bảng 1. Tính chất vật lý điển hình của các khí. 

  

Khí Nhiệt độ điểm 
sôi tại 1.013 bar 

Nhiệt độ tới hạn  Áp suất tới hạn Tỷ trọng ở 1,013 
bar 

Không khí -194 độ C -141 độ C 37 bar 0.86 kg/ lít 

Oxy -183 độ C -118 độ C 50 bar 1.14 kg/ lít 

Nitơ -196 độ C -147 độ C 33 bar 0.81 kg/ lít 

Argon -186 độ C -122 độ C 48 bar 1.40 kg/ lít 
 
4.2 Bình áp lực 
 
Đối với mục đích của tài liệu này, thiết bị áp suất được định nghĩa, như trong PED, với áp suất tối đa,                       
áp suất cho phép là hơn 0,5 bar. 
PED không bao gồm thiết bị áp suất <0,5 bar. 
Thiết bị hóa hơi được phân loại như các bình áp suất. 
 
4.2.1 Bình chịu nhiệt lạnh 
 
Các bình chịu nhiệt lạnh cách nhiệt chân không tĩnh thường có dung tích nhỏ hơn 400.000 lít, có 2                    
lớp. Phần lớp bên trong bình chứa khí hóa lỏng có áp suất và có thiết bị đo áp suất thực của bình, và                        
được thiết kế để chịu áp suất bên trong, lớp chân không và nhiệt độ đông lạnh. Phía ngoài của lớp                     
bên trong bình là lớp chân không bao quanh được duy trì để đạt được mức độ cách nhiệt cần thiết                     
giữa bề mặt của lớp bên trong bình và vỏ bình. Lớp bên trong bình có dạng hình trụ đơn giản với các                       
đầu hình đĩa hoặc hình cầu. Lớp chân không được lấp đầy bởi một vật liệu cách nhiệt. Vỏ bình bên                     
ngoài và lớp chân không đóng vai trò như vật liệu cách nhiệt và là cấu trúc hỗ trợ cho lớp bên trong                       
bình. Vỏ bình được sản xuất từ thép cacbon và thường không được xếp vào loại bình chịu áp lực.                    
Trong trường hợp lớp bên trong bình bị rò rỉ, thiết bị giảm áp của lớp chân không sẽ hoạt động để                      
tránh hư hỏng thiết bị. Các bình được lắp đặt tại cơ sở của khách hàng và cùng với các thiết bị khác                       
được gọi là bộ trao đổi nhiệt lạnh, hoặc trạm tại khách hàng. Theo mục đích của tiêu chuẩn này,                    
chúng được gọi là bình chịu nhiệt lạnh cách nhiệt chân không. Các bình chứa cách nhiệt chân không                   
hoạt động ở áp suất làm việc ổn định hợp lý và đôi khi giảm áp suất tổng và tái áp suất. 
Nhiệt độ lỏng trong bình gần như không đổi. Chỉ một số tác động nhỏ bên ngoài có thể tác động                     
được lớp bên trong bình từ đường ống nạp vào bình vì nó được thiết kế để tránh ứng suất xảy ra do                       
co hoặc giãn khi hạ nhiệt hoặc khởi động. Các thanh đỡ và thanh neo từ lớp trong đến vỏ ngoài được                      
thiết kế để việc truyền nhiệt là tối thiểu. 
Việc mất chân không thường không phải là vấn đề an toàn nếu nó xảy ra trong quá trình vận hành                     
bồn chứa, vật liệu cách nhiệt bổ sung được sử dụng đủ để giữ cho tốc độ bay hơi của sản phẩm                      
chứa trong bồn trong khả năng của van an toàn. Bất kỳ sự mất chân không nào cũng phải được điều                     
tra vì điều này có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của bình và hệ thống hỗ trợ. 
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4.2.2 Thiết bị hóa hơi lạnh 
 
Tất cả các thiết bị tạo hơi lạnh đều có cấu tạo dạng ống và truyền nhiệt để làm bay hơi chất lỏng lạnh                        
bằng cách sử dụng không khí xung quanh, nước, hơi nước hoặc các chất lỏng hoặc khí nóng khác. 
Một số thiết bị hóa hơi là thiết bị trao đổi nhiệt thông dụng kiểu dạng hộp và dạng ống được biết đến                       
và đã được ứng dụng qua nhiều năm trong ngành công nghiệp hóa chất, được thiết kế, chế tạo và                    
thử nghiệm theo quy định về bình chịu áp lực được công nhận. 
Trong thiết bị hóa hơi ngâm trong nước, các ống được sản xuất bằng vật liệu chống ăn mòn như                    
đồng hoặc thép không gỉ, nhưng tùy thuộc vào chất lượng của nước, có thể xảy ra sự tấn công ăn                     
mòn từ nước. Có thể kiểm tra bằng mắt bên ngoài bằng cách trút hết nước ra khỏi ống, nhưng việc                     
kiểm tra bên trong bị hạn chế do cấu trúc hình ống nhỏ. 
Thiết bị hóa hơi sử dụng không khí nóng xung quanh là các bó ống hoặc cụm ống bằng hợp kim                     
nhôm, ống đồng hoặc thép không gỉ, được trang bị cánh tản nhiệt để cải thiện khả năng truyền nhiệt. 
Có thể kiểm tra bằng mắt bên ngoài tại bộ phận của thiết bị. 

  
Tất cả các thiết bị hóa hơi đều có thiết kế khá đơn giản và ít phức tạp về việc chế tạo. Sự thay đổi                         
nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường sang nhiệt độ đông lạnh, và chu kỳ thay đổi áp suất đôi khi có thể xảy                        
ra vài lần mỗi giờ. Áp suất làm việc có thể lên đến 350 bar, nhưng thường ít hơn nhiều. Không có tác                       
động bên ngoài được xem xét, nhưng các ống đôi khi chịu tác động bởi sự rung động. 
Một số sự cố cơ học do rung động đã xảy ra trong quá trình làm việc nhưng những sự cố này chỉ liên                        
quan đến sự bất tiện khi vận hành chứ không liên quan đến an toàn và có thể được phát hiện bằng                      
cách thực hiện các kiểm tra bên ngoài bằng mắt thường. 
 
Bảng 2. Thiết bị đông lạnh - Tóm tắt về thiết kế và điều kiện vận hành. 
 

Thiết bị 
(Bình 
chứa) 

Độ phức 
tạp về thiết 

kế 

Nhiệt độ 
làm việc 

Hoạt động 
ổn định 

Tuần hoàn 
nhiệt độ 

Tuần hoàn 
áp suất 

Tác động 
bên ngoài 

Bồn chứa 
cách nhiệt 

chân 
không 

Thấp Đông lạnh Tốt Không Không Không 

Thiết bị 
hóa hơi 

lạnh dạng 
hộp và ống 

Thấp Đông lạnh 
1 phần 

Tốt Có  Thấp Không 

Thiết bị 
(Bình 
chứa) 

Khả năng ăn mòn Tiềm năng 
năng 
lượng 

Hiệu quả 
cách nhiệt 

Khả năng 
tiếp cận để 

kiểm tra  

Thiệt hại 
tiềm ẩn 

Môi trường 
bên trong 

Môi trường 
bên ngoài 

Bồn chứa 
cách nhiệt 

chân 
không 

Không Không Thấp đến 
trung bình 

[1] 

Tốt Không yêu 
cầu 

Thấp 

Thiết bị 
hóa hơi 

Không Thấp đến 
trung bình 

Thấp Không yêu 
cầu 

Tốt Thấp 
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lạnh dạng 
hộp và ống 

Chú ý: 
[1] Phụ thuộc vào kích cỡ và áp suất 
 
4.3 Luật pháp 
 
Một cuộc rà soát sâu rộng về luật pháp hiện hành và thực tiễn về kiểm tra định kỳ và thử nghiệm áp                       
suất đối với các bình chịu áp lực lạnh cho thấy có sự khác biệt rất lớn về các quy định hiện hành giữa                        
các nước Châu Âu. 
Tóm tắt các quy định tại thời điểm ban hành được trình bày trong Bảng 3. 
Do sự phức tạp của các quy định, các trình độ và quy trình khác nhau, các bảng tóm tắt chỉ có thể chỉ                        
ra quy định chung. Các cơ quan quản lý có thể đã đưa ra những thay đổi trong thời gian xem xét. Do                       
đó, người sử dụng tài liệu này nên tham khảo luật mới nhất của quốc gia được đề cập. 
Ví dụ, các yêu cầu kiểm tra định kỳ và thử nghiệm áp lực đối với các bình chịu áp lực lạnh cho Phần  
 
Lan, Hà Lan và Vương quốc Anh là:  

   
 

                       Kiểm tra định kỳ Thử nghiệm áp lực 

Phần Lan Mỗi 16 năm Mỗi 16 năm 

Hà Lan Mỗi 6 năm Không  

Anh 5 năm Không 

Việc thực hiện kiểm tra hiện hành được xem xét bởi nhóm công tác của Tập đoàn. Nó được tiết lộ                     
rằng một số nhà chức trách đã miễn trừ các quy định bằng cách xem xét các điều kiện hoạt động                     
trong quá trình tách không khí và hồ sơ an toàn. Một số cơ quan có thẩm quyền đưa ra các yêu cầu                       
cụ thể bổ sung ở giai đoạn thiết kế, chế tạo hoặc thử nghiệm áp suất ban đầu trước khi đưa ra các                       
miễn trừ. 
Đối với các bình chịu lạnh cách nhiệt chân không tĩnh, EN 13458-3 đề cập đến việc kiểm tra định kỳ                     
và tất cả các yêu cầu vận hành khác. Phần 3 này được đề cập trong EN 13458-2 (thiết kế), là tiêu                      
chuẩn hài hòa cho PED. EIGA khuyến nghị rằng yêu cầu nêu trong phần 3 này nên được sử dụng ở                     
cấp độ Châu Âu để hài hòa giữa việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các bình chịu lạnh. 
Như có thể thấy trong Bảng 3, chu kỳ kiểm tra định kỳ và loại hình kiểm tra được yêu cầu rất khác                       
nhau ở Châu Âu đối với các bình tương tự, trên các dịch vụ tương tự. 
 
Bảng 3. Thử nghiệm và kiểm tra định kỳ (Thời điểm tính đến tháng 1 năm 2003.) 
Tóm tắt thực hiện kiểm tra lại - Bình chịu áp lực lạnh 
 

Quốc gia Kiểm tra bên ngoài Kiểm tra bên trong Thử nghiệm áp lực 

Úc Mỗi 4 năm Không yêu cầu Kiểm tra rò mỗi 12 
năm 

Bỉ N2, A2: mỗi 5 năm 
O2: mỗi 6 năm 

Không yêu cầu Thử nghiệm van an 
toàn: mỗi 3 năm 

Đan Mạch Mỗi 3 năm Không yêu cầu Không yêu cầu 
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Phần Lan Mỗi 4 năm Mỗi 8 năm Kiểm tra áp suất khí 
nén ở 1,1 PS mỗi 8 

năm 

Pháp Mỗi 40 tháng Không yêu cầu Không yêu cầu 

Đức Không yêu cầu [1] Không yêu cầu [1] Không yêu cầu [1] 

Eire Không yêu cầu Không yêu cầu Không yêu cầu 

Ý Mỗi năm (Kiểm tra van an toàn) Không yêu cầu 10 năm một lần (áp 
suất khí nén ở 110% 

PS) thử nghiệm van an 
toàn + kiểm tra chân 

không (3 giờ) 

Luxembourg Không yêu cầu Không yêu cầu Không yêu cầu 

Hà Lan Mỗi 6 năm Không yêu cầu Kiểm tra van an toàn 
mỗi 4 năm 

Na Uy Không yêu cầu Không yêu cầu Không yêu cầu 

Bồ Đào Nha Mỗi 2,5 năm Không yêu cầu Mỗi 5 năm tại 1.1 PS 

  

Tây Ban Nha Không yêu cầu Không yêu cầu Kiểm tra rò rỉ ở PS và 
kiểm tra van an toàn 5 
năm một lần. Kiểm tra 
áp suất khí nén ở 1,1 
PS sau mỗi 15 năm 

Thụy Điển Không yêu cầu Không yêu cầu Không yêu cầu 

Thụy Sĩ 2 năm một lần (chỉ các bộ 
phận có thể tiếp cận, ví dụ như 

vỏ ngoài lớp chân không) 

Không yêu cầu Không yêu cầu 

Anh Không yêu cầu [2] Không yêu cầu [2] Không yêu cầu [2] 

 
Ghi chú. 
[1] Yêu cầu kiểm tra nếu cần sửa chữa 
[2] Phương án kiểm tra bằng văn bản do người có thẩm quyền lập, trong đó nêu rõ tần suất và quy                      
trình kiểm tra. 
 
5 Lưu ý chung 
 
5.1 Thông tin cơ bản 
 
Các bình chịu lạnh cách nhiệt chân không tĩnh được sử dụng cho chất lỏng lạnh khác với các bình                    
được sử dụng cho các chất khí và chất lỏng khác, như được nêu dưới đây. 
 
5.2 Vật liệu 
 
Vật liệu thiết kế được sử dụng cho bình chứa lỏng lạnh là nhôm và các hợp kim của nó, đồng và các                       
hợp kim của đồng, thép không gỉ và các loại thép thích hợp khác có chứa niken. Những vật liệu này                     
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có khả năng chống gãy giòn ở nhiệt độ vận hành thấp và kéo dài khoảng thời gian chịu lạnh, và đã                      
được chứng minh qua nhiều năm sử dụng (Lưu ý: đối với Carbon Dioxide và Nitơ Oxide, với nhiệt độ                    
vận hành cao hơn, thép carbon đôi khi được sử dụng và khả năng chống giòn gãy phải được xem xét                     
(xem EN 1252). Các vật liệu này cũng có khả năng chống ăn mòn cao hơn các vật liệu khác được sử                      
dụng cho các bồn chứa nói chung. 
Các đặc tính độ bền kéo cơ học của các vật liệu trên được tăng cường ở điều kiện làm việc siêu                      
lạnh. Độ kéo cao không phải lúc nào cũng được tính đến khi tính toán ứng suất của độ dày thành                     
theo quy định của bình chịu áp lực. Điều này cung cấp một biên độ an toàn bổ sung ở điều kiện vận                       
hành, ví dụ: 4,5% Mg Aluminium Cho phép tăng độ bền thêm 9% (0,2% sức chịu đựng) hoặc 49%                   
(UTS), thép niken 9% tăng độ bền 38% (0,2% sức chịu đựng) hoặc 60% (UTS), và thép không gỉ                   
tăng cường độ bền 10% đến 70% (0,2% sức chịu đựng) hoặc 120% đến 150% (UTS) từ các giá trị ở                     
+ 20 ° C đến –196 ° C. 
 
5.3 Thiết kế 
 
Các bình cách nhiệt chân không được sản xuất và thử nghiệm để đảm bảo và duy trì mức chân                    
không nhỏ hơn 0,01 milibar trong khoảng trống giữa vỏ ngoài và lớp bình bên trong. 
Các bộ phận của bình, đường ống và phụ kiện, được kết nối bằng cách hàn hoặc hàn thau. Các kết                     
nối bằng bích và vít được loại bỏ càng nhiều càng tốt để tránh rò rỉ khí hoặc chất lỏng mà nếu chúng                       
xảy ra ở bất kỳ kết nối nào có thể làm hỏng vỏ bình hoặc lớp cách nhiệt. Trong trường hợp bình cách                       
nhiệt chân không, những rò rỉ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến các đặc tính của lớp cách nhiệt. Đây là                      
một lý do tại sao các bình chịu nhiệt lạnh thường không có miệng khi tiếp cận với lớp bình bên trong,                      
và có các đường nối cuối cùng được hàn từ bên ngoài. Việc thực hiện này phù hợp với các quy tắc                      
và được chấp thuận bởi các cơ quan chức năng phê duyệt bình chịu áp lực. 
 
5.4 Ăn mòn 
 
Thành bình bên trong tiếp xúc với chất lỏng đông lạnh không bị ăn mòn, vì chất lỏng lạnh khô, sạch                     
và không tồn tại sự ăn mòn ở nhiệt độ thấp như vậy. Hơn nữa, thành bên ngoài của bình bên trong                      
được bảo vệ khỏi bị ăn mòn bởi lớp chân không nằm giữa vỏ bình và lớp bên trong của bình. 
 
5.5 Cách nhiệt 

  
Do nhiệt độ cực thấp nên cách nhiệt đặc biệt là điều cần thiết. Điều này bao gồm sợi nhôm hoặc bột 
nở trong khoảng trống giữa lớp trong và ngoài bình, cũng như chân không. Độ dày lớp cách nhiệt có 
thể vượt quá 0,5 mét và điều này gây khó khăn cho việc tiếp cận để kiểm tra bằng mắt bên ngoài và                       
bên trong của bình bên trong. 
 
5.6 Độ sạch 
 
Nhu cầu về tiêu chuẩn rất cao về độ sạch đối với các thiết bị được sử dụng trong dịch vụ oxy đòi hỏi                        
sự chú ý đặc biệt trong quá trình sản xuất và thiết kế. Điều này bao gồm kiểm tra đặc biệt trong quá                       
trình thử nghiệm áp suất bằng cách sử dụng khí sạch. Kinh nghiệm cho thấy rằng các điều kiện dịch                    
vụ, trong quá trình hoạt động bình thường, đảm bảo rằng thiết bị vẫn giữ được tiêu chuẩn sạch cần                    
thiết. Việc mở các bình chịu nhiệt lạnh trong điều kiện bình thường có thể tạo ra các chất gây ô                     
nhiễm, vật chất lạ và độ ẩm, có thể dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn lớn hơn nếu không thực hiện hành động                       
đó. 
 
5.7 Kiểm tra áp suất khí nén 
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Kiểm tra áp suất khí nén thay vì thủy lực thường rất cần thiết cho các bình chịu nhiệt lạnh vì bất kỳ                       
nước hoặc độ ẩm nào còn sót lại trong thiết bị sau khi kiểm tra thủy lực sẽ làm tắc nghẽn dây chuyền                       
hoặc tạo ra hư hỏng do đóng băng trên các đường ống nhỏ, van, các thiết bị khác. Việc thực hiện                     
này phù hợp với các quy định về bình chịu áp lực và được chấp thuận bởi các cơ quan phê duyệt                      
bình chịu áp lực. 
 
6 Bảo dưỡng 
 
6.1 Kiểm tra 
Việc kiểm tra lớp bên trong bình (của bình áp suất chịu nhiệt lạnh) thường không được thực hiện do                    
sự hiện diện của lớp cách nhiệt và chân không trong không gian. Bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể                      
ảnh hưởng xấu đến các đặc tính nhiệt của lớp cách nhiệt bằng cách phá hủy chân không, điều này                    
có thể khó phục hồi ngay lập tức. Việc kiểm tra bên trong bằng mắt thường đối với các bình cũng                     
không thực tế do việc loại bỏ các mối nối bằng bu lông, và khó đảm bảo bịt kín khí ở nhiệt độ thấp. 
 
6.2 Cơ chế hỏng hóc 
 
Cơ chế hỏng hóc thường gặp là: 
- Ăn mòn: Điều này không xảy ra khi sử dụng, do vật liệu xây dựng và đặc tính trơ của chất lỏng đông                        
lạnh mà chúng tiếp xúc. 
- Quá áp: Các bình này phải chịu số lượng và tỷ lệ chu kỳ áp suất rất thấp do phương pháp điền đầy                        
và vận hành. Bản thân thiết kế của bình này dựa trên một bình khí cầu đơn giản bên trong với một số                       
đầu phun và phụ kiện đi kèm. 
- Ăn mòn: Không có cơ chế ăn mòn nào được biết đến trong loại bình này. 
Ở hầu hết các quốc gia, các đặc tính này và các điều kiện vận hành cụ thể đã được công nhận và                       
việc kiểm tra, thử nghiệm định kỳ bắt buộc đã được điều chỉnh cho phù hợp. 
Nhiều cuộc kiểm tra nội bộ đối với các bình chịu nhiệt đã được thực hiện bởi các công ty do các                      
thành viên nhóm công tác đại diện và trong mọi trường hợp không có khiếm khuyết hoặc bằng chứng                   
nào về sự xuống cấp so với điều kiện thiết bị mới được tiết lộ. 
Cũng có một số vấn đề liên quan đến các loại bình này khi đang vận hành. Các báo cáo kiểm tra và                       
báo cáo sự cố hỗ trợ thêm quan điểm này rằng các tính năng thiết kế hiện tại là thỏa đáng. Nếu thiết                       
kế thay đổi phải tiến hành kiểm tra định kỳ, điều đó được coi là sẽ ảnh hưởng xấu đến tính toàn vẹn                       
của áp suất và độ sạch bên trong của các bình, hơn nữa việc đưa ra các thay đổi thiết kế trong tương                       
lai có thể ảnh hưởng đến an toàn. 
 
7 Thiết bị chống quá áp 
 
7.1 Thông tin chung 
 
Các bình và thiết bị được sử dụng trong hệ thống siêu lạnh được bảo vệ chống quá áp trong điều                     
kiện thiết kế bằng cách sử dụng van an toàn và hoặc đĩa nổ. Hướng dẫn thêm được nêu trong EN                     
13458 phần 3. 
 
7.1.1 Các loại kiểm tra và thử nghiệm định kỳ van an toàn được kiểm tra định kỳ bằng các                    
phương pháp khác nhau: 
 
• Kiểm tra trực quan, tại chỗ 

  
• Kiểm tra độ nhạy của van an toàn, tại chỗ 
Bằng cách sử dụng thiết bị kiểm tra mức van, nếu được cung cấp 
Bằng cách sử dụng áp suất 
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• Hiệu chuẩn 
 
7.1.2 Kiểm tra trực quan, tại chỗ 
 
Bao gồm : 
- Kiểm tra độ kín 
- Không bị tắc nghẽn lỗ thông hơi do hình thành băng hoặc các vật  lạ khác 
- Ăn mòn 
- Không bị hư hại từ bên ngoài 
- Kiểm tra van để đảm bảo rằng van đã được lắp đúng và van không bị can thiệp, tức là dây khóa và                        
con dấu còn nguyên vẹn. 
Khi một van an toàn bảo vệ thiết bị chịu lạnh bị rò rỉ, có thể dễ dàng nhận thấy cửa van sẽ bị băng                         
bao phủ do sự ngưng tụ và đóng băng của hơi nước từ không khí xung quanh. Sự hiện diện của                     
nước đá có thể làm giảm hoạt động an toàn của van và mọi khiếm khuyết phải được khắc phục. 
 
7.1.3 Thử nghiệm độ nhạy của van an toàn, tại chỗ 
 
Bao gồm : 
Kiểm tra bằng mắt và kiểm tra xem van an toàn có hoạt động chính xác hay không bằng cách vặn                     
các mức van ra khỏi vị trí cài đặt của nó, hoặc bằng cách sử dụng thiết bị kiểm tra mức van, nếu                       
được cung cấp hoặc cách khác bằng cách tăng áp suất. 
 
7.1.4 Hiệu chuẩn 
 
Có nghĩa là việc tháo van khỏi thiết bị đang được bảo vệ, tiến hành kiểm tra toàn bộ và kiểm tra toàn                       
diện lần cuối để đảm bảo mức van ở mức áp suất chính xác của nó. 
Hai thiết bị an toàn cùng một lúc là điều bình thường. Hai van an toàn hoặc một van an toàn và một                       
đĩa nổ. Khi sử dụng đĩa bổ, điều cần thiết là phải cung cấp thiết kế, lựa chọn và giám sát việc lắp đặt                        
đúng. Vì đĩa nổ không bị hỏng ở áp suất cao hơn mức áp suất ban đầu sau một thời gian sử dụng,                       
nên chúng không được coi là một vấn đề an toàn. 
Đĩa nổ thường không được lắp vào bình carbon dioxide. 
 
8 Thống kê sự cố 
 
Các công ty thành viên của EIGA đối chiếu dữ liệu sự cố của riêng họ và gửi cho EIGA để lưu hành.                       
Có khoảng 60,000 bình chịu nhiệt lạnh đang hoạt động ở Châu Âu, một số trong số đó đã được đưa                     
vào hoạt động từ những năm 1960. Đã tích lũy một số lượng lớn giờ hoạt động an toàn trong thời                     
gian này. 
Các nhóm thành viên riêng lẻ của EIGA, ví dụ: BCGA2 ở Vương quốc Anh biên soạn dữ liệu của                    
riêng họ theo yêu cầu của cơ quan thực thi để đảm bảo hoạt động an toàn liên tục của các bình này.                       
Điều này bao gồm việc tháo dỡ và kiểm tra nội bộ một số bình hàng năm để đảm bảo rằng không có                       
cơ chế hỏng hóc nào xảy ra tại nơi làm việc. Không có hỏng hóc nào từng được tìm thấy. 
Việc kiểm tra vỏ bình đã được các công ty thành viên thực hiện trong nhiều năm. 
Việc kiểm tra thường được thực hiện trong quá trình sửa đổi hoặc bảo trì thiết bị khi có cơ hội để                      
kiểm tra toàn bộ vỏ bình, không chỉ bên trong hoặc bên ngoài hoặc cục bộ (khi lượng bình có thể                     
được kiểm tra bị hạn chế bởi khả năng tiếp cận). 
Trong một số trường hợp, các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng đã được thực hiện, kết hợp với Cơ quan Kiểm                     
tra chức năng, đối với các bình cụ thể, để xác nhận quan điểm của ngành rằng các bình trong khi vận                      
hành chịu nhiệt lạnh không bị hư hỏng. Các cuộc kiểm tra này đã dẫn đến việc Cơ quan kiểm tra cho                      
phép miễn kiểm tra hoặc kiểm tra định kỳ. 
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Người ta xem xét cơ số lớn các bằng chứng được tạo ra, hoạt động an toàn của các bình và không                      
có trường hợp nào quan sát thấy các bình chịu nhiệt lạnh có khuyết tật làm giảm tính toàn vẹn và độ                      
bền của vỏ bình, hỗ trợ đáng kể cho việc không yêu cầu thử nghiệm định kỳ và kiểm tra trong quá                      
trình vận hành. 
 
9 Kết luận 

  
Không cần thiết phải kiểm tra định kỳ hoặc thử nghiệm các bình chịu nhiệt lạnh cách nhiệt chân  
không tĩnh vì các lý do sau đây. 
• Không ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến an toàn dựa vào cơ số bình lớn với số lượng lớn thời                       
gian vận hành an toàn. 
• Không bị ăn mòn, quá mức bảo vệ. 
• Bảo vệ cách nhiệt 
• Đặc tính vật liệu nâng cao đảm bảo ở nhiệt độ thấp 
• Điều kiện về độ sạch 
• Chất lỏng lạnh được lưu trữ không ảnh hưởng đến chất liệu của bình. 
• Việc kiểm tra bên trong tàu có thể gây hại nhiều hơn lợi ích thu được từ việc kiểm tra. 
• Các bình mẫu được tháo dỡ và kiểm tra nội bộ định kỳ và không tìm thấy khuyết tật ảnh hưởng đến                       
an toàn 
• Hầu hết các cơ quan có thẩm quyền đều thừa nhận tính chất đặc biệt của các bình này và được                      
miễn trừ các chế độ kiểm tra phức tạp hơn. 
Có tính đến các yếu tố thiết kế và vận hành của các bình này, kết luận là việc kiểm tra và thử nghiệm                        
định kỳ nói chung là không cần thiết. 
Tuy nhiên, người ta chú ý đến tầm quan trọng của các thiết bị an toàn. 
 
10 Khuyến nghị 
 
Việc miễn kiểm tra và thử nghiệm định kỳ vẫn yêu cầu giám sát và bảo dưỡng thiết bị thường xuyên                     
và thực hiện các khuyến nghị sau: 
• Khi một bình chịu nhiệt lạnh được đưa ra khỏi hoạt động để sửa đổi hoặc bảo trì, thì các vị trí có thể                         
tiếp cận phải được các kỹ sư có năng lực kiểm tra và lập hồ sơ về kết quả kiểm tra. 
 
10.1 Bình chứa cách nhiệt chân không. 
 
Kiểm tra trực quan hàng năm về tình trạng của vỏ bình bên ngoài, kết cấu đỡ, hệ thống đường ống                     
bên ngoài và các bộ phận điều khiển nên được thực hiện. Các van an toàn của bình phải được kiểm                     
tra trước khi sử dụng, ví dụ: để không bị ăn mòn. 
Thiết bị an toàn của lớp chân không phải được kiểm tra bằng mắt thường bất cứ khi nào bồn chứa                     
được lắp đặt hoặc sau khi sơn. Ngoài ra, các kiểm tra khác có thể thích hợp, ví dụ: Mức độ chân                      
không, tốc độ bay hơi của chất lỏng lạnh hoặc tốc độ tăng áp suất của bình bên trong, cần được kiểm                      
tra định kỳ để xác nhận độ bền của lớp cách nhiệt. Các kiểm tra này phải phù hợp với EN 13458-3. 
 
10.2 Thiết bị hóa hơi lạnh 
 
Đối với thiết bị hóa hơi dạng hộp và ống, nên kiểm tra định kỳ hộp và thành bên ngoài của ống và                       
kiểm tra rò rỉ bằng khí nén của thành ống ở áp suất thiết kế. 
Các thiết bị hóa hơi bằng không khí xung quanh bao gồm một dãy các ống được góp với nhau không                     
cần thiết về việc kiểm tra hoặc xét nghiệm định kỳ thường xuyên. 
 
10.3 Thiết bị an toàn 
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Tầm quan trọng của các thiết bị an toàn và ảnh hưởng của chúng đối với an toàn đã được công nhận                      
và đưa ra các khuyến nghị sau: 
Các thiết bị an toàn phải được kiểm tra bằng mắt thường xuyên. Nếu quan sát thấy bất kỳ khuyết tật                     
nào, ví dụ: rò rỉ, ăn mòn, đóng băng hoặc tắc nghẽn khác thì các thiết bị an toàn này phải được thử                       
nghiệm hoặc thay thế thiết bị dự bị. 
Khi các bình chứa được sử dụng tại nhà máy của khách hàng, người sử dụng và nhà cung cấp khí                     
lỏng nên thường xuyên kiểm tra bằng mắt thường các thiết bị an toàn. Nếu quan sát thấy bất kỳ                    
khuyết tật nào, các thiết bị an toàn phải được thay thế. 
Thực hiện việc vận hành tốt là việc kiểm tra và thử nghiệm các thiết bị an toàn và được ghi vào sổ                       
nhật ký. Sau khi tiến hành bất kỳ thử nghiệm độ nhạy của van an toàn hoặc hiệu chuẩn nào, một báo                      
cáo phải được đưa ra thể hiện trạng thái của thiết bị. 
Các khuyến nghị trên được tóm tắt trong bảng dưới đây. 
Bảng 4. Thiết bị chịu nhiệt lạnh - Đề xuất kiểm tra. 
 

  
  

Thiết bị (Bình 
chứa) 

Kiểm tra định kỳ Thử nghiệm định 
kỳ 

Các thiết bị an toàn 

Cá bình chứa cách 
nhiệt chân không 

Không [1]  
Giám sát lớp chân 
không của bình để tìm 
chỗ rò rỉ. 

Không [1]  Kiểm tra thường xuyên (Tất 
cả). 
Kiểm tra 5 năm một lần (chỉ 
đối với các van an toàn của 
bồn chính). 

Các thiết bị hóa 
hơi lạnh dạng hộp 

và ống 

Có Có  

Chú ý: 
[1] Ngay tại thời điểm hiệu chỉnh hoặc sửa chữa. 
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