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TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM 
DISCLAIMER 

 

Tất cả các ấn phẩm của AIGA VN hoặc mang tên AIGA VN đều chứa thông tin bao gồm hướng dẫn 
thực hành, áp dụng quy trình an toàn, thông tin kỹ thuật, quy định pháp luật, sự kiện khác được 
thu thập từ các nguồn mà AIGA VN cho là đáng tin cậy và / hoặc dựa trên thông tin kỹ thuật, an 
toàn và kinh nghiệm hiện có sẵn từ các thành viên của AIGA VN vào ngày phát hành 

All publications of AIGA VN or bearing AIGA VN’s name contain information, including work instruction, safety 
procedures applying, technical information, legal requirement, events that were obtained from sources believed by AIGA 
VN to be reliable and/ or based on technical, safety information and experience currently available from members of 
AIGA VN at the date of issuing.  

 

AIGA VN không bảo đảm cũng như không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính chính 
xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của thông tin có trong các ấn phẩm này. Mặc dù AIGA VN khuyến khích 
người dùng để tham khảo hoặc áp dụng chúng trong công việc của mình, nhưng việc tham khảo 
hoặc áp dụng là hoàn toàn tự nguyện và không ràng buộc.  

AIGA VN do not ensure nor accept any liability as to the accuracy, completeness or correctness of the information 
contained in these publications. While AIGA VN recommends that the user refer to or apply it into their working, such 
reference to or apply thereof by the user is purely voluntary and not binding.  

 

AIGA VN không kiểm soát bất kỳ điều gì liên quan đến hiệu suất hoặc diễn giải sai, sử dụng hợp lý 
hoặc không hợp lý bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào trong các ấn phẩm của AIGA VN bởi bất kỳ cá 
nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm các thành viên AIGA VN). Tuy nhiên, AIGA VN khuyến cáo người 
dùng không chỉnh sửa, thay đổi nội dung và sử dụng ấn phẩm của AIGA VN không đúng mục đích, 
và AIGA VN từ chối rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc này.  

AIGA VN has no control whatsoever as regards performance or non-performance, misinterpretation, proper or improper 
use of any information or suggestions contained in AIGA VN’s publications by any person or entity (including AIGA VN 
members). However, AIGA VN recommends that users do not modify, change the content, and use publications of AIGA 
VN for improper purposes, and AIGA VN expressly disclaims any related liability.  

 

Các ấn phẩm của AIGA VN phải được đánh giá định kỳ và người dùng được cảnh báo để có được ấn 
bản mới nhất 

AIGA VN’s publications are subject to periodic review and the users are cautioned to obtain the latest edition. 
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I. GIỚI THIỆU / INTRODUCTION 

– Tài liệu này được soạn thảo bởi chuyên viên kỹ thuật và an toàn thuộc Uỷ Ban Kỹ Thuật 
của hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á tại Việt Nam (AIGA VN)  
This document has been written by technical and safety specialists of Technical Committee - Asia 
Industrial Gas Association in Vietnam 

– Các thông tin kỹ thuật và an toàn dựa trên tài liệu tham khảo và kinh nghiệm hiện có của 
tác giả  
The technical and safety information are based on the authors' existing experience and reference of 
standards 

– Hiện nay, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ trong công nghiệp tại Việt Nam, nhu cầu sử 
dụng khí công nghiệp, y tế là rất lớn và dần trở nên phổ biến. Do đó việc nhận biết mối  
nguy cũng như sử dụng an toàn khí là một điều không thể thiếu. Tài liệu này đề cập đến 
những lưu ý cơ bản nhất về an toàn đối với một chu trình nạp chai khí công nghiệp 

Nowadays, with the rapid development of Vietnam industry, demand on usage of industrial gases is very 
high and industrial gases gradually become popular. Hence hazard identification as well as safe use of 
gases are indispensable. This document aims to give some basic suggestions on safety on a gaseous 
cylinder filling   

II. PHẠM VI / SCOPE 

– Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn an toàn trong quá trình nạp chai chứa khí công nghiệp, 
bao gồm các giai đoạn trước, trong và sau khi nạp chai  
This document gives safety instructions for filling industrial gas cylinders, including processes before, 
during and after filling. 

– Chai chứa khí công nghiệp nhắc tới trong tài liệu này là chai chứa khí nén, khí hóa lỏng 
hoặc khí hòa tan, có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar với dung tích nước từ 0,5 lít đến 
150 lít. Tài liệu này không áp dụng cho các chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) 
Industrial gas cylinders referred to in this document are cylinders containing compressed air, liquefied gas 
or dissolved gas, having a working pressure higher than 0.7 bar with a water capacity of 0.5 liters to 150 
liters. This does not apply to liquefied petroleum gas (LPG) cylinders. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN / REFERENCE 

3.1 Quy định và tiêu chuẩn quốc gia / National regulation and standard 

3.1.1. Nghị định 113/2017/NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật hoá chất/ Specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the 
Law on Chemicals 

3.1.2. Nghị định 82/2022/NĐ-CP – Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-
CP/ amendments to some articles of government’s decree no.113/2017/NĐ-CP 

3.1.3. Nghị định 42/2020/NĐ-CP – Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa/ List of dangerous goods, transport of dangerous goods by 
land motor vehicles and transport of dangerous goods by inland waterways 

3.1.4. Nghị định 136/2020/NĐ-CP - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 
chữa cháy/ providing guidelines for several articles of law on fire prevention and fighting and law 
on amendments to law on fire prevention and fighting 
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3.1.5. Nghị định 44/2016/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao 
động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động và quan trắc môi trường lao động / details some articles of the law on occupational safety 
and sanitation, technical inspection of occupational safety, training of occupational safety and 
sanitation and monitoring of occupational environment 

3.1.6. Nghị định 43/2017/NĐ-CP – Về nhãn hàng hoá / On Good label 

3.1.7. Thông tư 32/2017/TT-BCT – Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 
hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất/ Specifying and providing 
guidelines for implementation of certain articles of the Law on Chemicals and Decree 
113/2017/ND-CP specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the 
Law on Chemicals 

3.1.8. Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2017/TT-BCT 
/ Amendments to some articles of circular no. 32/2017/TT-BCT 

3.1.9. Thông tư 37/2020/TT-BCT – Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong 
quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa/ prescribing list of dangerous goods requiring 
packaging during transport and transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway 

3.1.10. Thông tư 48/2020/TT-BCT – Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 
xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm / Issuing National 
technical regulation on safety in production, commerce, use, storage, and transportation of 
hazardous chemicals 

3.1.11. Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH - Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn, vệ sinh lao động / promulgation of list of occupations bound by strict requirements 
for occupational safety and health 

3.1.12. Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH - Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối 
với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền 
quản lý của bộ lao động - thương binh và xã hội/ 30 procedures for inspection of safety of 
machinery, equipment, and supplies to which strict occupation safety requirements are applied 
under administration of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs 

3.1.13. Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH - Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa 
khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội / 
procedures for inspection of industrial gas cylinders under administration of Ministry of Labour, 
Invalids and Social Affairs 

3.1.14. TCVN 6713:2013 (ISO 11625:2007) – Chai chứa khí – an toàn trong thao tác / Gas cylinders 
– safe handling 

3.1.15. TCVN 6715:2007 (ISO 11372:2005) – Chai chứa khí – chai chứa khí axetylen hoà tan - kiểm 
tra tại thời điểm nạp khí / Gas cylinders – cylinders for dissolved acetylene – inspection at time 
of filling 

3.1.16. TCVN 6873:2007 (ISO 11755:2005) - Chai chứa khí - giá chai chứa khí nén và khí hoá lỏng 
(trừ axetylen) - kiểm tra tại thời điểm nạp khí / Gas cylinders - cylinder bundles for compressed 
and liquefied gases (excluding acetylene) - inspection at time of filling 

3.1.17. TCVN 10122:2013 (ISO 24431:2006) - chai chứa khí - chai chứa khí nén và khí hóa lỏng (trừ 
axetylen) - kiểm tra tại thời điểm nạp / Gas cylinders - Cylinders for compressed and liquefied 
gases (excluding acetylene) -Inspection at time of filling 
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3.2 Tài liệu AIGA tham khảo / AIGA document reference 

3.2.1. AIGA 038/06 – Thao tác và vận chuyển chai khí theo chiều đứng / Vertical cylinder handling 
and transportation 

3.2.2. AIGA 026/13 – Nguyên tắc thao tác và phân phối an toàn chai khí độc và chai khí hỗn hợp/ 
Principles for the safe handling and distribution of highly toxic gases and mixtures 

3.2.3. AIGA 058/16 – Chuẩn bị an toàn hỗn hợp khí oxy hóa – nhiên liệu khí nén trong chai / Safe 
preparation of compressed oxidant-fuel gas mixtures in cylinders 

3.2.4. AIGAVN-SA-002 – An toàn đối với chai khí nén / Safety for compressed gas cylinder 

3.3 Tài liệu tham khảo khác / Other reference 

3.3.1. EIGA DOC 236/21 Các phương pháp vận hành tốt nhất cho nhà máy nạp / Best operations 
practices for filling plants 

3.3.2. EIGA Doc 169/20 Hướng dẫn phân loại và dán nhãn / Classification and labeling guide 

3.3.3. BCGA CP44 – Lưu trữ chai khí / The storage of gas cylinders 

3.3.4. BCGA CP 43 – Nạp chai khí an toàn / The safe filling of gas cylinders 
 

IV.  NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THIẾT KẾ TRẠM NẠP  
GENERAL PRINCIPLES ON A FILLING STATION DESIGN 

 

4.1 Hướng dẫn chung/ General:  

– Trước khi lên phương án thiết kế một trạm nạp, cần áp dụng các công cụ đánh giá rủi 
ro, chẳng hạn như Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành của dự án (HAZOP), Phân 
tích sai hỏng và tác động của nó (FMEA); trước khi đưa dự án vào chạy thử, cần thực 
hiện đánh giá an toàn trước khi vận hành (PSSR) 

Before design stage of a filling station, hazard assessment tools shall be applied, such as Hazard and 
Operability Study, Failure Mode, and Effects Analysis (FMEA); before commissioning, A Pre-startup 
Safety Review (PSSR) shall be carried out. 
 

– Lựa chọn thiết bị: vật liệu và kích thước của thiết bị trên toàn hệ thống phải đảm bảo 
tương thích với sản phẩm khí; áp suất và nhiệt độ làm việc cũng như tốc độ của dòng 
khí được nạp  
Material: material of equipment in the system shall be compatible with gas product, working pressure 
and temperature as well as gas flow velocity. 
 

– Ngoài hệ thống PCCC bắt buộc theo quy định, tuỳ theo tính chất của sản phẩm khí 
được nạp, cần cân nhắc các phương tiện an toàn và xử lý sự cố, chẳng hạn như: các 

https://aigavn.com.vn/
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đầu báo rò rỉ; hệ thống sprinkler; hệ thống lọc và xả khí khẩn cấp; hệ thống pha loãng 
dòng khí; hệ thống xử lý khí dư…  
Beside required firefighting system, depends on properties of gases to be filled, considerations shall be 
given to safety equipment and incident handling equipment, such as: leak detectors; sprinkler system; 
Scrubber and emergency venting system; gas dilution system; residual gas handling system… 

   

 

 

 

 

 

 

 

– Đảm bảo tất cả các thông tin an toàn luôn có sẵn, dễ thấy và dễ lấy trong trạm nạp, 
bao gồm: Nội quy an toàn hoá chất, Hướng dẫn vận hành, Biển báo nguy hiểm, Sơ đồ 
thoát hiểm, Phiếu an toàn hoá chất (10). Ngoài ra cần có các biển giới hạn tốc độ (khoảng 
10 km/h) và giới hạn chiều cao (nếu có) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu 
thông trong trạm. 
Ensure all safety information is available and ease of access in the filling station, including Chemical 
safety regulation, Operation manual, Hazardous board, Emergency exit diagram, Material safety data 
sheet. On the other hand, speed limit boards (around 10 km/h) and height limit boards (if any) are also 
required to ensure safety for other vehicles moving in the station. 

 

 

– Trước khi trạm nạp được đưa vào hoạt động, cần đảm bảo có đầy đủ 

các giấy phép liên quan, chẳng hạn như: giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất kinh doanh hoá chất có điều kiện, hoá chất hạn chế(1); 

đối với chiết nạp khí y tế thì phải có chứng nhận sản xuất, chiết nạp 

khí y tế… 

Before operation, the filling station shall have all related licenses, such as: License 

for producing, trading conditional chemicals, restricted chemicals; license for producing, filling of 

medical gases (in case of medical gas filling) … 

 

– Trạm nạp phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của (những) người có thẩm quyền trong khi tiến 

hành chiết nạp  

During the filling process, the station shall be under control by competent personals.  

https://aigavn.com.vn/
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4.2 Bố trí trạm nạp / Filling station layout 

– Bố trí của trạm nạp phải đảm bảo có sự phân biệt rõ ràng giữa các khu vực 

Layout of a filling station shall ensure clear distinguishing between areas:  

● Chai rỗng và chưa được phân loại, Empty and unsorted cylinders, 

● Các chai rỗng và đã được phân loại sẵn sàng để nạp đầy, Empty and sorted cylinders 

ready to fill, 

● Chai được cách ly (thường là khí y tế sau khi được nạp và phân tích), Cylinders in 

quarantine (normally medical gases after being filled and analyzed), 

● Chai bị sự cố chờ kiểm tra/ khắc phục / Cylinders in trouble, waiting for checking/ repair 

● Chai đầy (sẵn sàng để lấy hàng và vận chuyển cho khách hàng), Full cylinders (ready for 

picking and shipping to customers), 

● Chai được chuẩn bị để đưa lên xe tải. Cylinders prepared for being loaded in trucks. 

● Các loại khí nguy hiểm có khả năng phản ứng với nhau cần được tách riêng, ví dụ: 
Khí dễ cháy và khí oxy hóa (khoảng cách tối thiểu 5m) Hazard classes, for example: 

Flammable gases separated from e.g., oxidizing gases (at minimum distance 5m) 

● Khu vực xe tải lấy hàng, hạ hàng; vị trí người đi bộ; vị trí qua đường…/ loading, 

unloading area; pedestrian area; road crossing area 

4.3 Các quá trình di chuyển trong trạm nạp / Mobility processes in a filling station (22) 

– Sự di chuyển của chai khí trong Trạm nạp là nguồn gây ra sự cố vì luồng phương tiện 
(xe tải, xe thương mại khác, xe nâng) vận chuyển chai là một trong những các rủi ro 
được xác định phổ biến liên quan tại khu vực này  
Cylinder movements in a Filling Station (FS) can be a source of incidents as the flow of vehicles (trucks, 
other commercial vehicles, powered forklifts, and manual (assisted) forklifts) transporting cylinders is 
one of most common identified risks associated to these sites. 
 

– Để giảm thiểu những rủi ro này, có một số cân nhắc để tối ưu hóa thiết kế bố cục của 
trạm, theo quan điểm an toàn  
To mitigate these risks, there are some considerations to optimize the lay out design of the station, 
under a safety point of view 

● Nếu có thể thì nên thực hiện tất cả các hoạt động trên cùng một cao độ, tránh 
càng nhiều càng tốt việc sử dụng các bậc thềm hoặc các bệ nâng cao  
It can be a good practice to conduct all the activities at the same level, avoiding as much as 
possible the use of docks or elevated platforms. 

● Trạm nạp phải được thiết kế và phân luồng di chuyển để hạn chế tối đa 

Filling station shall be designed and moving diverted to minimize: 
 

○ Quá trình lưu chuyển của chai rỗng hoặc chai đầy/Movement of empty and full 

cylinders 

○ Sự chuyển động chéo giữa các phương tiện như xe tải, xe nâng vì rủi ro va 
chạm là rất cao do mức độ vận chuyển chai lớn tại trạm, trong quá trình kiểm 
tra phân loại trước khi nạp, quá trình nạp, hoàn tất nạp… (ví dụ về bố cục này 
được hiển thị ở Hình 1); Crossover movements between trucks, powered forklifts and 
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manual forklifts should be avoided as much as possible, since the collision risk is significant, 
due the high numbers of movements of a cylinder at the plant during cylinder checking, 
filling, filling completion process…  (Example of lay out with this concept is shown on the 
Figure 1); 

○ Việc di chuyển lùi, quay đầu xe của xe tải / truck moving backward, turning-around 

○ Ngăn chặn sự tiếp cận của các phương tiện cơ giới vào khu vực chiết nạp để 
ngăn ngừa rủi ro va chạm với các đường ống và các thiết bị, cột nhà xưởng / 
Prevent access of motorized vehicle into filling area to avoid any collision with piping and 
equipment 

 

Ví dụ về bố trí tại trạm nạp | Example of site layout 

                    

 

o Lối đi của nhân viên trong trạm: 
nhân viên làm việc tại trạm nạp 
trong khi đi bộ phải sử dụng các 
lối đi và sang đường dành riêng 
cho người đi bộ. Thông thường 
các lối đi này được đánh dấu 
bằng vạch sơn phản quang hoặc 
nếu có thể, nên xem xét việc lắp 
đặt hàng rào cố định để ngăn 
ngừa nguy cơ xảy ra sự cố / way 

for personnel in the station: personnel 
working in the station must use dedicated pedestrian way and road crossing. Such areas 
are usually marked by reflected painting line or if possible, fixed boundary should be 
considered to avoid risks 
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4.4 Bố trí xe tải xếp dỡ hàng / Truck loading and unloading layouts (22) 

4.4.1. Khu vực xe tải xếp dỡ hàng / Truck loading and unloading zones 

– Để giảm bớt sự di chuyển của xe nâng và xe tải trong quá trình hoạt động xếp dỡ 
hàng cho xe tải, cần đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn và bố trí các khu vực cụ thể để 
tiến hành các hoạt động này.  
To reduce the forklift and truck movements during the activities of unloading and loading trucks, 
special attention shall be paid to the selection and location of specific areas for conducting these 
operations. 
 

– Khu vực dỡ hàng phải được bố trí càng gần càng tốt với khu vực được chỉ định để 
lưu trữ các chai rỗng và chưa được phân loại trong khi khu vực xếp hàng sẽ được bố 
trí gần các chai được chuẩn bị để lên xe tải. 
The unloading area should be located as close as possible to the area designated for storage of the 
empty and unsorted cylinders while the loading area will be located near to the cylinders prepared 
for being loaded. 

4.4.2. Khu vực “cấm đi lại” đối với người đi bộ | Definition of “No-Go” zones for pedestrians 

– Hoạt động xếp dỡ có những rủi ro tiềm ẩn đáng kể như  
Loading and unloading activities have significant potential associated risks such as 

● Phương tiện (xe nâng) đang chuyển động, | Vehicles (forklifts) in motion, 

● Hàng rơi từ xe nâng, | Load falling from the forklift, 

● Hàng rơi khỏi xe tải. | Load falling from the truck. 

 

– Để giảm thiểu hậu quả của các sự cố tiềm ẩn liên quan đến những rủi ro này, cách 
thực hành tốt là đưa ra khái niệm về khu vực “Cấm đi lại”, là khu vực xung quanh nơi 
xếp hoặc dỡ hàng, nơi cấm đi bộ hoặc lối vào của người đi bộ (bao gồm cả tài xế xe 
tải).  
To mitigate the consequences of potential incidents related to these risks, it is good practice to 
introduce the concept of “No- Go” zone, is an area around the vehicle loading or unloading, where 
the walking or the entrance of pedestrians (including the truck driver) is strictly forbidden. 
 

– Mặt khác, nếu vì bất cứ lý do gì, người đi bộ đi vào khu vực Cấm, người lái xe nâng 
sẽ dừng xe nâng ngay lập tức.  
On the other hand, if, for whatever reason, a pedestrian enters the No- Go zone the forklift driver 
shall stop the forklift immediately. 
 

– Cách tốt nhất là có cảnh báo cho tất cả nhân viên trong khu vực và khách viếng thăm 
về các khu vực Cấm đi lại. Các khu vực này thường có chu vi 4 mét xung quanh các 
khu vực xếp hàng của xe tải (Hình 3) đối với một xe nâng tiêu chuẩn. Khoảng cách 
lớn hơn nên được xác định cho xe nâng lớn hơn. 
It is good practice to warn all site personnel and visitors about the No-Go zones. These zones are 
typically 4 meters around the perimeter of the loading sides of the truck (Figure 3) for a standard 
forklift. Larger distances should be defined for larger forklifts. 
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Hình 3: Ví dụ khu vực Cấm đi lại | Typical No-Go zone 

 

4.5 Khu vực bồn chứa / Tank farm (22) 

– Một khu vực bồn nên được thiết kế dựa trên số lượng và kích thước tối đa của các 
bồn chứa siêu lạnh sẽ được lắp đặt, thiết kế đường di chuyển của các xe bồn phía 
trước các bồn chứa cũng rất quan trọng.  
A tank farm should be designed considering the number and maximum dimensions of the cryogenic 
storage tanks to be installed, the design of road tank maneuvering yard in front of tanks is also 
important. 
 

– Thiết kế của khu vực bồn chứa cũng cần tính đến vị trí của các tòa nhà xung quanh để 
ngăn chặn việc tạo ra các đám mây khí tiềm ẩn trong các không gian hạn chế, lối vào 
hoặc góc của tòa nhà.  
The design of the tank farm should also consider the location of the surrounding buildings in a way to 
prevent potential creation of gas clouds in semi-confined spaces, building entrances or corners 
 

– Thiết kế khu vực bồn chứa cũng phải xem xét các yêu cầu đối với việc lắp đặt các thiết 
bị khác xung quanh bồn chứa cần thiết cho hoạt động của trạm nạp ví dụ:  
The tank farm design shall also consider the requirements for the installation of other equipment 
around the tank necessary for the filling station operation, for example: 

● Bơm pittông cho trạm nạp Reciprocating pump for filling station, 

● Bơm ly tâm cho nạp xe bồn Centrifugal pump for road tanker loading, 

● Dàn hoá hơi, Air evaporator and/or water evaporator, 

● Đường ống đến trạm nạp, Piping to filling station, 

● Khu vực nạp xe bồn, bồn di động, bình LGC, Transportable vacuum insulated cryogenic 

container transfilling area, 

– Tất cả thiết bị này phải được lắp đặt với cách bố trí cho phép tiếp cận an toàn trong 
quá trình hoạt động bình thường, để bảo trì và trong trường hợp khẩn cấp.  
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All this equipment should be installed with a layout that allows for its safe access during normal 
operation, for maintenance and in an emergency. 
 

– Vì lý do an toàn, tất cả các đường ống và cáp điện trong khu vực bồn chứa phải được 
lắp đặt để không tạo ra chướng ngại vật xung quanh thiết bị.  
For safety reasons all piping and electrical cables in the tank farm should be installed in order not to 
create an obstacle around the equipment. 

– Tất cả các lối ra phía van xả của bồn chứa, van quá áp của dòng chất lỏng phải được 
hướng đến vị trí an toàn trên mặt đất (ví dụ: +/- 30 cm so với mặt đất để tính đến 
hiệu ứng tích tụ tuyết). Các van xả của bình chứa siêu lạnh (ví dụ như các bình dewar) 
phải được hướng xuống dưới mặt đất. 
All exits of blow off valves of tanks, over pressure valves in liquid service shall be brought to a safe 
location above the ground level (e.g., +/- 30 cm above ground level to consider the snow accumulation 
effect). The blow off valves of cryogenic containers (e.g., Dewars) shall be directed downwards to 
ground level. 
 

– Bãi trước các bồn chứa nơi điều động của các xe bồn giao hàng phải được thiết kế 
dựa trên các kích thước tiêu chuẩn của tổ hợp xe bồn và đầu kéo cộng với bán kính 
quay xe tối thiểu. Giống như đối với xe nâng hàng, đường di chuyển của xe bồn nên 
được thiết kế để giảm di chuyển chéo.  
The yard in front of the tanks where the delivery tankers manoeuvre should be designed considering 
the dimensions of a standard road tanker and tractor combination plus the minimum steering radius. 
Like forklifts, the lorry runways should be designed to reduce crossover movements. 
 

– Ở những khu vực có thể xảy ra hiện tượng tràn đổ oxy hoặc đinitơ monoxit (N2O), bề 
mặt phải được xây dựng từ vật liệu tương thích với khí oxy hoá như bê tông vì nhựa 
đường sẽ phản ứng dữ dội với các khí này.  
In areas where oxygen and nitrous oxide spillage can occur, the surface shall be constructed from 
oxidation compatible material such as concrete because asphalt will react violently with such gases. 

4.6 Khối lượng sản phẩm lưu trữ / Product storage quantities 

– Trong một trạm nạp, lượng sản phẩm tối đa (bao gồm cả lỏng trong bồn chứa và khí 
đã nạp ra chai) được phép lưu trữ tại một thời điểm phải phù hợp với các giấy phép 
đã có, chẳng hạn như Giấy phép môi trường, Kế hoạch/biện pháp phòng ngừa ứng 
phó sự cố hoá chất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hoá chất có 
điều kiện/ hoá chất hạn chế… 

In a filling station, maximum product amount (incl. liquefied gases in storage tank and gas in 
cylinders) permitted to store at a time shall comply with existing licenses, such as Environment license, 
Plan/method for countermeasures of chemical incident, License for producing/trading of 
conditional/restricted industrial chemicals…  
 

– Quy mô của khu vực lưu kho: Quy mô của các khu vực lưu kho phụ thuộc vào tổ chức 
của chuỗi cung ứng thông qua số ngày dự trữ trung bình do tổ chức của nhà máy (có 
thể phụ thuộc vào các loại khí); hình thức quản lý kho (nhập trước xuất trước – FIFO 
hay nhập sau xuất trước – LIFO); hình thức vận chuyển chai trong kho (xe nâng, xe 
đẩy hay hoàn toàn vận chuyển bằng tay) 

The sizing of storage zones depends on the organization of the supply chain through the average 
number of days of stock that is set (may depend on gas families) by the organization of the plant, 
stock management (first in first out – FIFO or last in first out – LIFO); cylinder movement method (by 
forklift, trolley or only by hand) 
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4.7 Nhân sự / Personnel 

– Nhân viên trực tiếp thực hiện công việc trong quá trình nạp phải được đào tạo đầy 
đủ tất cả các thao tác trong quá trình này. Thêm vào đó, phải đảm bảo nhân viên được 
đào tạo và có chứng chỉ theo các yêu cầu của luật định, cụ thể bao gồm/ Personnel who 

directly carry out the filling work shall be adequately trained all steps of the process. In addition, they 
must be trained and have licenses as per law requirements, including: 

● Đào tạo an toàn lao động đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt với các nội 
dung: vận hành thiết bị áp lực, chiết nạp hoá chất nguy hiểm và các công việc khác 
nếu có phát sinh (10) / Occupational safety training with strict requirement work with following 

contents: pressure vessel operation, filling of dangerous chemical and other tasks if any. 

● Đào tạo an toàn hoá chất (1) / Chemical safety training 

● Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (3) / Firefighting and rescue operation training 

● Định kỳ diễn tập phòng cháy chữa cháy (4) và biện pháp/kế hoạch phòng ngừa ứng 
phó sự cố hoá chất (1) / Periodical rehearsal of firefighting, rescue operation and plan/method 

for counter measures of chemical incident 

– Tuỳ theo quy định hiện hành mà các chứng chỉ này sẽ có thời hạn nhất định và nhân 
viên sẽ được đào tạo lại định kỳ để gia hạn 
Based on present regulations, each license will have certain time-limit and personnel shall be re-
trained for license extension.  

V. AN TOÀN TRƯỚC KHI NẠP CHAI / SAFETY BEFORE FILLING 

– Trước khi tiến hành nạp, chai khí phải được kiểm tra toàn bộ các hạng mục được đề cập 
dưới đây. Trong trường hợp bất kỳ hạng mục nào không được đảm bảo, chai khí đó phải 
được nhận biết rõ ràng, cách ly và xử lý riêng biệt  
Before filling, the cylinder shall be checked all items described below. If any of these items are unsatisfied, 
that cylinder shall be clearly marked, isolated and specially handled. 

5.1 Kiểm tra điều kiện có thể sử dụng được / Check usable condition 

– Phải xác minh điều kiện có thể sử dụng được của mỗi chai trước khi bắt đầu nạp, nghĩa 

là có thể đánh giá các hư hỏng cơ học của chai sẽ cản trở việc nạp một cách an toàn; 

chẳng hạn như các vết cháy do hồ quang, sự ăn mòn nghiêm trọng, hư hỏng do nhiệt/ 

ngọn lửa hoặc hư hỏng đáng kể về cơ học (tham khảo một số hình ảnh về dấu hiệu bất 

thường của chai dưới đây). Cũng phải xác minh rằng chai sạch và không có vật liệu lạ  

Before filling, usable condition shall be confirmed (it means that mechanical damages shall be assessed 

to ensure safe filling, such as: arc burn, serious corrosion, damage by heat/ flame or significant 

mechanical damage (refer to some photos of abnormal marks below). It is also required to confirm 

that the cylinder is clean and does not have strange material on it. 
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Chai bị lõm 
Dent 

Chai bị phồng 
Bulge 

Chai có vết đục 
Gouges 

Chai có vết nứt 
Cracks 

    

Chai bị rỗ 
Corrosion 

Chai có vết hàn  
Arc burn 

Chai có vết cắt  
Cut 

Chai bị làm mờ thông 

tin/ marking removed 

5.2 Nhận biết tính thích hợp của chai cho việc nạp  

Identify appropriation of cylinder for filling job 

– Trước khi nạp một chai phải xác minh rằng/  

Before filling, a cylinder shall be confirmed that: 

● Chai chưa hết hạn kiểm định (tùy thuộc vào nhu cầu tiêu 

thụ của từng công ty mà quyết định nạp những chai gần 

hết hạn kiểm định) / cylinder inspection is still valid (depend on 

each company’s consumption to decide filling the cylinders that 

inspection period nearly expire) 

● Dấu hiệu đóng trên thân chai, nhãn và mã màu thích hợp với loại khí sẽ nạp / 

Markings on cylinder shoulder, labels, color code are suitable with gas product to be filled 
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● Chai phải còn áp suất dương. Đối với chai có van 

RPV, nếu không đo được áp suất thì cần sử dụng 

dụng cụ chuyên dụng để xác nhận cơ cấu van 

một chiều còn hoạt động hay không / Cylinder 

must have residual pressure. If cylinder equipped with 

RPV structure, if it is unable to check inner pressure, a 

special tool shall be used to confirm check valve structure 

is in good condition 

● Đối với trường hợp chai khí bị hết áp / if there is no residual pressure in the cylinder: 

○ Cần được tách riêng để tiến hành hút chân không hoặc tháo van để kiểm tra 

bên trong nếu có nghi ngờ tạp chất xâm nhập / The cylinder shall be isolated to carry 

out vacuum or even remove the valve to check internal surface if impurities are suspected to 

get into the cylinder. 

○ Với chai axetylen: cần làm sạch bằng khí nitơ và sau đó làm sạch lại bằng khí axetylen 

/ with acetylene cylinders: they shall be purged by nitrogen prior to purged by acetylene gas. 

● Đối với chai khí axetylen hoà tan, cần xác định được lượng dung môi (axeton hoặc 

DMF) còn trong chai để xem xét về việc bổ sung dung môi, có tính đến khối lượng 

thực, nhiệt độ chai, áp suất trong chai và khối lượng bì được đóng dấu trên chai. 

Lưu ý: các chai có môi chất khác nhau cần có quy định màu sơn khác nhau, tuyệt 

đối không nạp trộn lẫn môi chất với nhau / in case of dissolved acetylene, remaining solvent 

in the cylinder (acetone or DMF) shall be checked for solvent supplement with consideration of 

cylinder actual weight, temperature, pressure, and tare weight that marked on the cylinder. Note: 

cylinders with different solvent shall be painted with different colors, do not fill cylinders of 

different solvent together. 

5.3 Kiểm tra tính toàn vẹn và thích hợp của van và phụ kiện 

Integrity and suitability check of valve and accessories 

– Trước khi nạp khí vào chai, phải xác minh rằng van được lắp thích hợp với loại khí chứa 

và ở trong tình trạng tốt. Tối thiểu phải xác minh được rằng: 

Before filling, the valve shall be confirmed suitable with gas type and in good condition. At least it shall 

be confirmed that: 
 

• Đầu ra của van thích hợp cho mục đích sử dụng /Valve outlet is suitable for use. 

• Van dễ vận hành/ ease of valve operation 

• Van không bị nhiễm bẩn. Đặc biệt cần hết sức lưu ý đối với việc nhiễm bẩn dầu mỡ 
hay bất kỳ vật liệu dễ cháy nào đối với chai khí Oxy /No contamination on the valve. 

Special attention shall be taken if oil contamination or any flammable materials on oxygen valve 

• Tay vặn hoặc trục mở khoá phải vận hành được (nếu có nghi ngờ van bị tắc thì chai 
phải được để riêng và xử lý) / Valve handle or stem shall be able to operate (if any stuck is 

suspected, the cylinder shall be isolated for treatment) 
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• Bất cứ cơ cấu giảm áp suất nào, nếu được lắp, như đĩa phá huỷ, nút (đinh) chảy, 
cũng phải được kiểm tra để bảo đảm ở trong tình trạng tốt /Any depressurize structure 

(if installed) such as bursting disc, fusible plug shall also be assessed to ensure good condition 

• Ren ở đầu ra và thân van không được hư hỏng / No damage on outlet thread and valve 

body  

   

 

 

 

– Đối với van chai khí có cơ cấu làm kín bằng gioăng nằm trên van (VD chai axetylen) thì 

phải đảm bảo gioăng làm kín ở tình trạng tốt  

If the cylinder valve equipped with packing on the valve (Eg.: acetylene cylinder), the packing shall be 

confirmed at good condition 

    

Gioăng đạt yêu cầu 
Acceptable packing 

Gioăng không đạt yêu cầu 
Not acceptable packing 

 

– Đối với một số chai được lắp cơ cấu bảo vệ van cố định, cần kiểm tra 

để đảm bảo bộ phận này được kẹp chặt chắc chắn, không bị vỡ, móp 

méo  

For some cylinders with a fixed valve guard, it is necessary to check to ensure this 

part is firmly clamped, not broken, or dented. 

– Van được kẹp chặt hoặc vặn ren đúng với đầu dây nạp  

Valves are clamped or screwed properly to the filling hoses. 

5.4 Kiểm tra hệ thống nạp / Check the filling system 

– Trước khi nạp, nhân viên nạp phải kiểm tra các hệ thống thiết bị, ống nạp, van nạp, 
đảm bảo các van đều phải tốt, đóng kín và dễ mở. Tuyệt đối không được để dầu mỡ 
dính trên các thiết bị này  

Ren bị xước 
Thread scratched 

Nứt chân ren 
Thread cracked 

Thân van bị nghiêng 
Valve body tilted 

Bề mặt gioăng có 
bụi bẩn 

Packing’ surface is dusty 

Gioăng bị rách 
Broken packing 
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Before filling, the filling staff must check all the system, manifold, valve, make sure the valves are all 
good, closed, and easy to open. Absolutely do not let oil and grease get on these devices. 

 
– Đảm bảo ống mềm nạp phải được trang bị dây bảo vệ chống văng và dây này cùng phụ 

kiện của nó phải ở tình trạng tốt 

Make sure that the flexible hose is equipped with a splash guard and that this cord and its accessories 
are in good condition. 
 

– Chuyển chai lắp vào dàn nạp đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp xích an toàn cho các chai để 
tránh đổ chai trong quá trình nạp  
Move the cylinder to the filling system according to the technical procedure, install a safety chain for 
the cylinder to avoid falling while filling. 
 

– Kiểm tra ngoại quan bơm, bồn, hệ thống điện 

Visual check for pump, tank, electrical system: 

● Đảm bảo bồn, van an toàn, áp kế và hệ thống chiết nạp 

phải được kiểm định theo đúng quy định trước khi đưa 

vào chiết nạp chai khí / Ensure the tank, safety valves, pressure 

gauges and filling system are inspected as per regulations before 

filling 

● Kiểm tra nguồn điện, các thiết bị trong tủ điện có đảm bảo 

điều kiện không / Check power source, equipment in the electric 

panel 

● Kiểm tra áp suất, mức lỏng trong bồn chứa, mở van lỏng, 

van hồi kiểm tra độ kín của bơm, các van, duy trì khoảng 

10 -15 phút để làm lạnh bơm / Check tank’s pressure, liquid level; open liquid valve, return 

valve to check tightness of pump and valves; maintain for 10~15 minutes for cooling down the pump 
 

VI. AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH NẠP | SAFETY DURING FILLING 

6.1 Thiết bị bảo hộ cá nhân | personal protection equipment 

– Việc đánh giá rủi ro trong công việc sẽ xác định yêu cầu sử dụng các biện pháp kiểm 

soát mối nguy, bao gồm cả thiết bị bảo hộ cá nhân. Thiết bị bảo hộ cá nhân chỉ nên 

xem xét như một biện pháp kiểm soát sau cùng để đạt được mức độ rủi ro có thể 

chấp nhận được sau khi các cấp độ kiểm soát khác đã được xác định  

Risk assessment in work will determine the requirement for the use of risk control measures, including 

personal protective equipment. Personal protective equipment can only be considered as a final 

method to achieve an acceptable risk level after other levels of control have been addressed.  

 

– Thiết bị bảo hộ cá nhân phải được chọn cho một nhiệm vụ và vị trí cụ thể, đồng thời 

phải phù hợp và được chọn để giảm rủi ro tổng thể một cách hiệu quả. Do đó, có các 

yêu cầu thiết bị bảo hộ cá nhân khác nhau đối với các sản phẩm khác nhau, các nhiệm 

vụ khác nhau và có thể khác nhau 
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Personal protective equipment must be selected for a specific work and location, and suitable and 

selected to effectively reduce overall risk. Therefore, there are different PPE requirements for different 

products, different tasks and possibly different. 

 

– Yêu cầu đối với thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ được xác định bởi  

Requirements for personal protective equipment will be determined by: 

● Các biện pháp kiểm soát hiện có và kết quả từ đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân 

/existing control measures and results from PPE assessment. 

● Tính chất của từng loại khí riêng lẻ / properties of each individual gas. 

● Áp suất của khí / gas pressure. 

● Hoạt động đang được thực hiện / operation is being carried out; 

● Các hoạt động khác gần đó / other activities nearby; 

● Các sự cố và thủ tục khẩn cấp / incidents and 

emergency procedures; 

● Phù hợp với các yêu cầu PPE hiện có khác của 

trạm nạp / comply with other existing PPE requirements 

of the filling station. 

– Một yêu cầu điển hình trong khu vực chiết nạp sẽ là 

bảo vệ mắt an toàn, bảo vệ tay, giày chống tĩnh điện 

có bảo vệ cổ chân và quần áo bảo hộ sạch sẽ  

A typical PPE requirement in the filling area would be safe eye 

protection, hand protection, anti-static shoes with ankle 

protection, and clean protective clothing.  

6.2 Quá trình nạp / Filling process 

– Mỗi vị trí nạp phải chuẩn bị các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để nạp chai khí, 

có tính đến các thông số chi tiết được nạp, từng bộ phận của thiết bị và các phương 

pháp nạp đang được sử dụng. Điều này phải dựa trên hướng dẫn của nhà sản xuất và 

đánh giá rủi ro. SOP phải được người có thẩm quyền thích hợp phê duyệt và được 

xem xét định kỳ  

Each filling station shall prepare standard operating procedures (SOP) for filling gas cylinders 

considering the detailed filling parameters, each equipment and the filling methods being used. This 

should be based on the manufacturer's manual and risk assessment. SOP shall be approved by 

appropriate competent persons and be reviewed periodically. 

 

– Việc nạp thường được thực hiện bằng áp suất hoặc theo trọng lượng. Việc nạp bằng 

áp suất bao gồm các thiết bị chịu áp cao và có ưu điểm là có thể nạp các kích cỡ chai 

khác nhau cùng một lúc. Khí hoá lỏng thường được nạp riêng bằng trọng lượng, luôn 

xác định trọng lượng rỗng trước khi thực hiện việc nạp  
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Filling is normally carried out either by pressure or by weight. Pressure filling involves high pressure 

process equipment and has the advantage that different sizes of cylinder can be filled at the same 

time. Liquefied gases are usually filled individually by weight, always establish the tare weight before 

commencing filling  

  

Nạp theo áp suất  
Filling by pressurization 

Nạp theo trọng lượng 
Filling by weight 

– Trong giai đoạn đầu của quá trình nạp, sau khi bơm đã được làm lạnh và khởi động, 

từ từ nâng tốc độ bơm (nhưng không được điều chỉnh quá 900 v/phút). Chỉ những 

người có trách nhiệm mới được phép điều chỉnh tốc độ bơm  

During the first stage of filling process, after pump is cooled down and started, pump speed shall be 

increased slowly (but do not exceed 900 rpm). Only competent person can have responsibility to adjust 

pump speed 

 

– Tại bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ dàn nạp nào, chỉ có một sản phẩm đang trong quá 

trình nạp 

At any time, at any filling manifold, only one product in the process of being filled. 

 

– Một số chai khí được nạp bằng cách sang áp từ chai này sang chai khác. Quá trình 

sang khí an toàn là một quy trình phức tạp và kéo dài, đòi hỏi chuyên môn, thiết bị 

chuyên dụng và mức độ hiểu biết kỹ thuật cao  

Some gas cylinders are filling by transferring product from one cylinder to another. The safe gas 

conversion process is a complex and lengthy process that requires expertise, specialized equipment, 

and a high level of technical understanding. 

 

– Nhiều loại khí và hỗn hợp khí yêu cầu các quy trình rất chi tiết được thiết kế riêng cho 

sản phẩm được nạp. Các quy trình như vậy có thể cần giải quyết các vấn đề như khả 

năng tương thích của vật liệu, chuẩn bị chai, ăn mòn, tương tác giữa các chất, giới hạn 

nồng độ an toàn, thải bỏ sản phẩm, sản phẩm xử lý và tiếp xúc nhân sự. Ví dụ quy 

trình nạp Hydro, quy trình nạp khí tiệt trùng Ethylene oxide (EO), quy trình nạp khí 

Silane (SiH4)  

Many gases and gas mixtures require very detailed procedures that will be own design. Such 

procedures may need to handle issues such as material compatibility, cylinder preparation, corrosion, 

interactions between substances, safe concentration limits, product disposal, product handling and 
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personnel contact. For example, Hydrogen filling process, EO sterilization gas filling process, Silane 

gas filling process (SiH4). 

 

– Trong quá trình nạp các chai và bundle carbon dioxide, cần phải đặc biệt cẩn 

thận để kiểm tra và ngăn chặn sự ăn mòn bên trong cũng như nạp quá mức /  

During the filling of carbon dioxide cylinder and bundles, it must be very carefully to check and prevent 

internal corrosion and overfilling. 

 

– Trong quá trình nạp khí Silane (SiH4) hoặc Hydro phải tuân thủ triệt để các quy trình 

đề ra, với một lượng rò rỉ nhỏ 2 khí này có thể tự bốc cháy trong điều kiện môi trường 

oxy rất thấp (2.5%). Và có thể phát nổ nếu xảy ra va chạm mạnh  

In the process of filling Silane (SiH4) or Hydrogen gas, the procedures must be strictly followed, with 

a small amount of leakage these two gases can spontaneously ignite in very low oxygen conditions 

(2.5%). And can explode if there is a strong impact. 

– Van chai carbon dioxide được trang bị các đĩa nổ, được thiết kế để giảm áp suất cao 

một cách an toàn có thể được tạo ra trong chai carbon dioxide do điều kiện nhiệt độ 

môi trường xung quanh tăng cao  

Carbon dioxide cylinder valves are equipped with rupture discs, which are designed to safely reduce 

the high pressures that can be generated in cylinder due to increased ambient temperature 

conditions. 

LƯU Ý: Ngành công nghiệp đã từng xảy ra hiện tượng vỡ đĩa nổ trong quá trình chiết nạp. Thông 

thường, nguyên nhân cốt lõi của vấn đề được xác định là do cân không chính xác dẫn đến nạp 

quá đầy. Các quy trình đảm bảo chất lượng của công ty nên bao gồm việc kiểm tra hiệu chuẩn 

cân định kỳ, ví dụ: mỗi ca làm việc và kiểm tra mẫu sau nạp /  

NOTE: Industry has experienced the rupture of bursting discs during the filling process. Often the root cause 

of the problem is identified as inaccurate scales. It is recommended that company quality assurance 

procedures include a calibration check of the scales at frequent intervals, for example, every shift, and 

sample post fill checks.  

– Cần có các biện pháp kiểm soát trong quá trình nạp để ngăn ngừa sự trộn lẫn giữa các 

loại khí có khả năng phản ứng với nhau. Ví dụ: đối với hệ thống SiH4 cần phải thổi 

sạch đường ống bằng khí trơ để đuổi O2 ra khỏi đường ống và hút chân không trước 

khi cấp SiH4 vào hệ thống nạp  

Control measures during filling should be in place to prevent the mixing of potentially reactive gases. 

For example, for the SiH4 system, it is necessary to blow off the pipeline with inert gas to remove O2 

from the pipeline and evacuate before supplying SiH4 to the system. 

LƯU Ý: Trước đây, trong quá trình sản xuất và sử dụng các hỗn hợp giữa khí dễ cháy (khí nhiên 

liệu) và khí oxy hoá, ngành công nghiệp đã xảy ra các tai nạn và tổn thất dẫn đến các vụ nổ gây 

thương tích và tử vong. Nguyên nhân của những sự cố này là do hỗn hợp được sản xuất trong 

khoảng cháy nổ. Khí trộn giữa khí oxy hoá và khí nhiên liệu có thể được sản xuất một cách an toàn 

nếu tuân thủ những nguyên tắc đúng (20).   

NOTE: In the past, during the production and use of these gas mixtures, there have been accidents and 

losses that have resulted in explosions resulting in injury and death. These incidents have been caused by 
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mixtures being manufactured that have been within the explosive range. Compressed oxidant-fuel gas 

mixtures can be manufactured safely provided the correct principles are followed (20) 

– Trong quá trình làm nạp, nhân viên nạp phải đảm bảo rằng  

During the filling process, the filling staff must ensure that: 

• Van chai luôn được đóng mở từ từ / Slowly 

close/open the cylinder valve; 

• Chai được nạp với tốc độ vừa phải, giúp 

ngăn ngừa việc nhiệt độ tăng quá mức. Đối 

với chai C2H2, đảm bảo tất cả các chai được 

tưới nước giải nhiệt trong suốt quá trình 

nạp / cylinders are filled at a moderate rate, which 

helps to prevent excessive temperature rise. For 

C2H2, make sure all cylinders are sprayed with 

cooling water during filling. 

● Việc bù nhiệt độ có thể được yêu cầu đối với việc nạp chai bằng áp suất. Đối với khí 

nén, áp suất bên trong chai ở 65℃ không được vượt quá áp suất thử được ghi trên 

chai. Đối với khí hóa lỏng áp suất cao, tỷ lệ nạp phải đảm bảo rằng áp suất ổn định 

ở 65 ℃ và không vượt quá áp suất thử nghiệm / Temperature compensation may be 

required when filling any cylinder by pressurization. For compressed gases the internal pressure at 

65oC shall not exceed the test pressure. For high pressure liquefied gases the filling ratio shall 

ensure that the settled pressure at 65oC does not exceed the test pressure; 

● Van không bị chặn; bị tắc bằng cách căn cứ vào nhiệt độ trên thân chai / Valve is not 

blocked; stuck by checking temperature on the cylinder body; 

● Quá trình vận hành diễn ra thuận lợi, ví dụ: kiểm tra độ tăng nhiệt của chai / The 

operation goes smoothly, for example: checking the temperature rise of the cylinder; 

● Van không bị rò rỉ ở vị trí mở; ví dụ, bằng cách sử dụng chất lỏng kiểm tra rò rỉ 

tương thích với khí. Đối với một số loại khí có tính chất cháy nổ, độc có thể được 

trang bị các đầu dò để phát hiện sự rò rỉ và ngăn chặn kịp thời. Ví dụ: Hydro, N2O, 

SiH4 / The valve should not leak at open position; for example, by using a gas-compatible leak test 

fluid. For some gases with explosive and toxic properties, the station may be equipped with 

detectors to detect leaks and prevent them in time. For example: Hydrogen, N2O, SiH4. 

● Ống mềm không bị xoắn, gãy, phồng / The flexible hose is not twisted, broken or bulged.  

– Trong trường hợp có bất kỳ sự rò rỉ nào, công việc nạp phải được dừng lại; chai khí 

hoặc các kết nối phải được xả áp để kiểm tra và xử lý. Không được xử lý các điểm rò rỉ 

trong khi hệ thống vẫn đang chịu áp. Áp dư phải được xả ra một vị trí an toàn  

In case of any leakage, the filling must be stopped; gas in the cylinders or connections shall be vented 

for checking and rectifying. Leaks shall not be rectified whilst the system is pressurized. Residual or 

excess gases are to be vented to a safe location. 
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VII. AN TOÀN SAU KHI NẠP | SAFETY AFTER FILLING 

7.1 Phải tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng việc nạp đã được hoàn thành như dự định  
A check shall be carried out to ensure that the filling was completed as intended. This shall involve:  

– Kiểm tra theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng (QMS) đối với thành phẩm để đảm bảo 

tuân thủ thông số kỹ thuật mong muốn (chất lượng, áp suất, khối lượng nạp…)  

Check according to QMS (Quality Management Standard) for products to ensure compliance with 

desired specifications (quality, pressure, loading volume, etc.) 

– Cung cấp nhận dạng chính xác của sản phẩm, ví dụ: đánh dấu và dán nhãn; đánh dấu 

và dán nhãn phải đáp ứng các yêu cầu quy định về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các 

chất và hỗn hợp (nhãn hoá chất GHS, nhãn kiểm soát chai bằng mã vạch, nhãn chất 

lượng…)  

Provide accurate product identification, ex: marking and labeling; Marking and labeling must meet 

regulatory requirements for the classification, labeling and packaging of substances and mixtures (incl. 

GHS chemical label, cylinder control label by barcode/QR code, quality label…). 

– Kiểm tra áp suất/trọng lượng chai phải nằm trong giới hạn vận hành an toàn của nó. 

chai không được nạp quá đầy hoặc quá áp suất. Áp thừa phải được xả bỏ một cách an 

toàn và chai được kiểm tra để tiếp tục hoạt động  

Check that the cylinder pressure/ weight is within its safe operating limits. The cylinder shall not be 

overfilled or over-pressurized. Excess pressure shall be safely discharged, and the cylinder shall be 

checked for continued fitness for service. 

– Đối với khí hóa lỏng, trọng lượng của chai không được vượt quá tổng trọng lượng cho 

phép của chai và thành phần bên trong  

For liquefied gases the weight of the cylinder shall not exceed the total weight allowed for the cylinder 

and contents combination.  

– Kiểm tra xem van đầu ra đã đóng chưa / Check if the outlet valve is closed; 

– Kiểm tra rò rỉ khi van ở vị trí đóng ở các vị trí: đầu ra của van, ren kết nối giữa van và 

chai, trục thao tác tay van (ti van), đĩa phá huỷ (đĩa nổ). Tham khảo một vài trường hợp 

rò rỉ điển hình như hình dưới đây  

Check for leaks when the valve is in the closed position at the following positions: valve outlet, 

connection between the valve and the cylinder, valve stem, bursting disc. Refer to some typical leaks 

found as below photos 

    

 Tại ti van 
At valve stem 

Tại đầu ra 
At valve outlet 

Tại đĩa nổ 
At bursting disc 

Tại kết nối giữa van và chai 
At connection between valve 

& cylinder 
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7.2 Kiểm tra trực quan chai khí để tìm bất kỳ vấn đề rõ ràng nào, bao gồm cả sự an toàn của 

các phụ kiện  

Visually inspect the gas cylinder for any obvious problems, including the safety of the accessories. 

– Cần có các quy trình để xử lý các chai được nạp đầy không đúng cách hoặc không phù 

hợp để tiếp tục sử dụng  

Procedures should be in place to handle improperly filled or unsuitable vessels for further use. 

– Khi một chai khí được nạp đầy đã được đánh giá là có thể sử dụng được thì các nắp 

bảo vệ và/ hoặc nắp van thích hợp phải được lắp vào để ngăn làm gãy hỏng van gây 

tai nạn  khi có va chạm và để giảm thiểu sự nhiễm bẩn ở đầu ra của van  

Once a fully charged gas cylinder has been assessed as serviceable, appropriate protective caps 

and/or valve caps shall be fitted to prevent the valve from damaging and causing an accident in the 

event of a collision and to minimize valve outlet contamination. 

– Nhật ký nạp phải được ghi chú lại theo như quy trình quản lý chất lượng đề ra. Có 

những hạng mục cơ bản sau  

Filling logs shall be recorded in accordance with established quality management procedures. There 

are the following basic items: 

• Thời gian chai khí hoặc lô chai được nạp / The time when gas cylinders or batches of 

cylinders are filled; 

• Loại sản phẩm được nạp vào / Type of product; 

• Nhận dạng chai khí/lô đã được nạp (số của lô, số của chai v.v) / Identification of filled 

gas/ batch ( batch number, cylinder number etc.) 

• Kết quả kiểm tra và kết quả kiểm soát chất lượng / Test results and quality control results. 

 

VIII. BÀI HỌC TỪ MỘT SỐ SỰ CỐ/ CASE STUDIES FROM INCIDENTS 

8.1 Bình sấy áp suất thấp bị bốc cháy / Low-pressure dryer ignites 

– Mô tả sự cố / Trouble description: 

• Bình sấy áp suất thấp của dây chuyền nạp axetylen tự bốc cháy sau khi mở nắp để 

thêm muối canxi chloride. Hậu quả là người công nhân thực hiện công việc bị bỏng 

nhẹ  

The low-pressure dryer of an acetylene filling station self-ignites after opening the cover to add 

calcium chloride salt. Consequence: the worker who carrying out the job had light burn 
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– Nguyên nhân / Cause: 

• Khí axetylen bị kẹt giữa khoảng không của canxi chloride giải phóng ra khi mở nắp, 

tiếp xúc với ma sát trong quá trình bổ sung muối canxi chloride và phát cháy  

Acetylene trapped between the space of calcium chloride released when opening the cover, 

contact with friction during the addition of calcium chloride salt and ignited. 

– Biện pháp phòng ngừa / Precaution: 

• Cô lập và làm sạch bình sấy áp suất tháp bằng khí nito trước khi tháo nắp  

Isolate and clean the low-pressure dryer with nitrogen before removing the cover. 

8.2 Phễu nạp canxi cacbua tự bốc cháy / Calcium carbide feed hopper ignites 

– Mô tả sự cố: trong quá trình nạp nguyên liệu, phễu nạp canxi cacbua bị bốc cháy  

Trouble description: The calcium carbide feed hopper spontaneously ignites during material feeding. 

   

– Nguyên nhân / Cause: 

• Do cửa tiếp liệu bồn phản ứng đóng không kín, làm rò rỉ khí axetylen lên phễu nạp 

liệu và trong quá trình cho canxi cacbua vào gây ma sát với thành phễu tạo tia lửa 

bốc cháy khí axetylen  
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Due to the reaction tank feeding door not closing tightly, acetylene gas leaks onto the feed hopper 

and in the process of adding calcium carbide, it causes friction with the hopper wall creating a 

spark to ignite the acetylene gas. 

– Biện pháp phòng ngừa / Precautions: 

• Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hàng năm cửa tiếp liệu. Thay phễu tiếp liệu bằng 

vật liệu chống giảm ma sát, chống tĩnh điện  

Prevention measures: annual inspection and maintenance of the refueling door. Replace the 

feeding hopper with anti-friction, anti-static materials. 

 

8.3 Nổ chai hàn cán / Burst of rolled welded shells cylinders 

– Mô tả sự cố / Incident description:  

• Một người vận hành trung tâm khí đặc biệt đã 
vô tình kết nối chai áp suất thấp (Áp suất làm 
việc = 20 bar) với ống góp kiểm tra rò rỉ dành 
riêng cho bình áp suất cao (200 bar). Kiểm tra 
rò rỉ này thường được thực hiện trong trường 
hợp lắp đặt van cho dịch vụ khí độc/ ăn mòn 
/ An operator of a specialty gas center accidentally 

connected low pressure cylinders (Working Pressure = 
20 bar) to a leak check manifold dedicated to high 
pressure cylinders (200 bar). This leak check is typically 
performed in case of valve installation for 
toxic/corrosive gas service. 

• Cả ba chai áp suất thấp đều nổ khi áp suất nitơ vượt quá áp suất nổ trong quá 
trình tăng áp / All three low pressure cylinders burst and fragmented when the nitrogen 

pressure exceeded the burst pressure during pressurization. 

• May mắn thay, không có công nhân nào ở gần các chai khí khi sự cố xảy ra và chỉ 
có những người ở xa hơn bị thương nhẹ / Fortunately no workers were near the cylinders 

when the incident happened, and only minor injuries to more distant people were reported. 

– Nguyên nhân / Cause: 

• Không có đào tạo rõ ràng cho công việc bất thường này (công việc này được thực 
hiện một hoặc hai lần mỗi quý) / No clear training for this unusual task (task performed 

once or twice a quarter) 

• Quy trình vận hành đặt tại nơi làm việc nhưng người vận hành không biết / The 

Standard Operating Procedure (SOP) is valid and at the workstation but unknown to the operator  

• Thiếu thiết bị phát tín hiệu/cảnh báo tại nơi làm việc / Lack of signaling / warning 

devices at the workplace 

• Thiết bị “hỗ trợ” để ngăn kết nối sai không hiệu quả / A “foolproof” device to prevent a 

wrong connection was inefficient 

– Biện pháp phòng ngừa | Precautions: 

• Đào tạo quy trình vận hành cho nhân viên / Carry out training of operation procedures 

for all staffs 
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• Định kỳ hàng năm thực hiện phổ biến lại quy trình cho nhân viên / Annual periodically 

re-training 

• Bổ sung các thiết bị cảnh báo phù hợp với hệ thống nạp / Supplement alarm devices 

at workplace 

• Đưa ra tiêu chuẩn kết nối cho các thiết bị làm việc ở các áp suất khác nhau / publish 

connection standard for different kind of equipment at different working pressure 
 

8.4 Cháy, nổ ống mềm oxy / oxygen hose burned and exploded 

– Mô tả tai nạn: Hai nhân viên tiến hành thử kín hệ thống tại 1 trạm nạp. Trong lúc dùng 
nước xà phòng để kiểm tra chỗ rò rỉ, một vụ cháy & nổ đã xảy ra (11 điểm cháy nổ trên 
dây mềm, điều áp và đường ống). Hai nhân viên choáng váng vì tiếng nổ lớn và bị ngã 
xuống sàn nền nhà xưởng; hai người sau đó đã được các nhân viên khác đưa đến bệnh. 
Kết quả kiểm tra tại bệnh viện: Hai nhân viên đã bị chấn thương tai (rách nhẹ màng 
nhĩ) và chấn thương mắt do ảnh hưởng của vụ nổ/  
Accident description: Two employees conducted a tightness test of the Oxygen system in a filling 

station. While using soapy water to check for leaks, a fire & explosion occurred (fire & explosion on 11 
points on hose, regulator, and pipeline). Two employees were stunned by the loud bang and fell to the 
floor of the factory floor; The two employees were later taken to the hospital by other staff. 
Examination results at the hospital: Two employees suffered ear injuries (slight tearing of the eardrum) 
and eye injuries because of the explosion. 

 

 

 

 

 

 

 

– Nguyên nhân / Cause: 

• Trạm nạp mới chưa có kinh nghiệm đã thuê 1 đơn vị không chuyên nghiệp lắp đặt 
ống. Hệ thống ống và van điều áp không an toàn khi kết nối với Ôxy, đặc biệt đã 
phát hiện thấy các điểm vệt khói trên đường ống và thiết bị (sự hiện diện của  chất 
dễ cháy)/ New inexperienced filling station hired a non-professional contractor to install pipes 

and regulator / The pipeline & regulator is not safe to connect with Oxygen, in particular, smoke 
spots have been detected on pipes and equipment (presence of inflammable substances) 

• Trạm nạp đã sử dụng 2 ống mềm (làm bằng cao su chịu dầu chịu áp lực cao), chất 
liệu cao su không phù hợp với việc nối khí O2 áp lực cao/ Using 2 hoses (high pressure 

oil-resistant rubber hose), rubber material is not suitable for high pressure O2 gas connection. 

• Tại hiện trường phát hiện nhà thầu dùng 1 loại keo cực dễ cháy dùng làm kín các 
điểm đấu nối, van, đồng hồ đo. Keo này cũng còn được phát hiện sót lại bên trong 
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đường ống bị hỏng. Loại keo này có thể tự bốc cháy khi có ma sát với thành ống 
kim loại với Ôxy cao áp/ At the scene, one type of extremely flammable glue was detected to 

seal all connection points, valves, and gauge. This glue was also left inside the broken pipe. This 
glue can spontaneously ignite on impact, friction with metal pipe wall by high-pressure oxygen. 

 

• Chưa kiểm tra kỹ ống góp trước khi đưa oxy vào hệ thống, sử dụng oxy để kiểm tra 
rò rỉ (về nguyên tắc chỉ được thực hiện rò rỉ bằng khí trơ, ví dụ Nitơ)/ The manifold 

has not been checked carefully before putting in using with Oxygen. Leak testing was done by 
Oxygen is a mistake, it should be done by inert gases, Nitrogen for example. 

– Biện pháp phòng ngừa | Precautions:  

• Thay thế tất cả các thiết bị, vật liệu trên hệ thống bằng chủng loại phù hợp với oxy 

/ Replace all equipment, materials by the types that are compatible with oxygen 

• Đảm bảo thiết bị trên hệ thống phải được tẩy sạch dầu mỡ và các chất dễ cháy khác 
trước khi đưa vào sử dụng với Oxy / Ensure all equipment in the system to be cleaned from 

oil, grease, or other flammable material before introducing oxygen into the system 

• Tất cả các nguyên nhân nói trên đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của nhà thầu 
và nhân viên vận hành. Oxy là một loại khí rất nguy hiểm, đòi hỏi người kỹ sư, công 
nhân và nhân viên vận hành phải được đào tạo để có kiến thức trước khi thực hiện 
công việc thiết kế, thi công và vận hành trạm nạp. Các kiến thức này còn phải được 
bổ sung, bồi dưỡng định kỳ / All above causes are because of the lack of knowledge of 

contractor and operator. Oxygen is extremely dangerous; it requires the designer, worker, and 
operators to have adequate knowledge before carrying out design, execution, and operation of 
the filling station. Such knowledge shall be periodically regained through training. 
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