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TRANG THIẾT BỊ CỦA PVCOATING
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1. Danh sách trang thiết bị:
Stt

Tên trang thiết bị

Số lượng

1

Rơ móc

6

2

Xe đầu kéo Huyndai

3

3

Xe nâng Komasu 15 Tấn

2

4

Xe nâng Komasu 3 Tấn

1

5

Xe xúc lật

2

6

Xe cẩu tải 4 tấn

1

7

Xe cẩu tải 8 tấn

1

8

Xe tải cẩu bánh lốp LIEBHERR 50 tấn

1

9

Xe tải cẩu bánh lốp LIEBHERR 70 tấn

1

10

Xe ô tô Honda Civic 1.8L 5M

1

11

Xe ô tô Toyota Fortuner V

1

12

Xe ô tô Toyota Hiace Commuter 2.5 16 chỗ

1

13

Xe ô tô Huyndai Universe 46 chỗ

2

14

Xe ô tô Toyota Land Cruiser

2

15

Xe gắp ống chuyên dụng R964C

1

16

Máy hàn Titan 701 (4 cái)

4

17

Máy hàn Linc 405 SA (20 cái)

20

18

Máy hàn Powerplus II 500 (2 cái)

2

19

Máy sấy que hàn JW-100

1

20

Máy phát điện model VG250FDM

1

21

Máy hàn Vantage-500I

6

22

Máy đo độ nhám bề mặt SJ-210

1

23

Máy cắt và mài ống (Pipe cutting & beveling machine

1

24

Máy khoan từ Powerbor PB70/2

1

25

Máy tiện vạn năng Bemato BMT-2140SR

1

26

Máy cưa vòng Bemato BMT-530HA

1

27

Máy phay ngang Bemato BMT-2000HU

1

28

Máy làm sạch bề mặt ống-Máy Blasting

2
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2. Một số hình ảnh về trang thiết bị hiện có

Tên thiết bị: Xe nâng hàng
Nhà sản xuất: Komatsu Nhật Bản
Trọng tải:
15 Tấn

Tên thiết bị: Xe cần trục bánh lốp
Nhà sản xuất: Liebherr – Đức
Trọng tải:
70 Tấn
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Tên thiết bị: Xe xúc lật
Nhà sản xuất: Huyn Dai – Hàn Quốc
Trọng tải:
2,5 Tấn

Tên thiết bị:
Xe đầu kéo
Nước sản xuất: Huyndai- Hàn Quốc
Trọng tải:
22,7 Tấn
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Tên thiết bị:
Sơ mi rơ móc tải
Nước sản xuất: Goodtime- Trung Quốc
Trọng tải:
28 Tấn

Tên thiết bị: Máy hàn điện hồ quang tay
Nhà sản xuất : Ba Lan
Số mỏ hàn :
01

Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Trang 6/25

Hồ sơ năng lực xây lắp và BDSC

NHÂN SỰ CỦA PVCOATING
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Bảng tổng hợp nguồn nhân lực của PVCOATING
Trình độ nguồn nhân lực - năm 2015
Tổng cộng

CNKT

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Các lĩnh vực chuyên
ngành/nghiệp vụ chuyên sâu

Thạc sĩ

Stt

1

Địa chất

2

2

2

Địa vật lý

1

1

3

Khai thác dầu khí

1

4

Công nghệ

5

Lọc hoá dầu

1

1

6

Xây dựng công nghiệp và dân
dụng (02 chỉ huy trưởng Công
trường)

12

1

1

7

Cơ khí lắp ráp & hàn

18

5

4

47

75

8

Đường ống bể chứa

1

1

2

9

Tự động hoá

10

Điện

11

An toàn - Môi trường
Tổng cộng
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2

1

8

8

6
2

8

1
4

9

2
4

52

4
14

1
1

9

11

15

12

34

1

3

71

153
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CÁC DỰ ÁN EPC ĐƯỜNG ỐNG TRÊN BỜ
ĐÃ THỰC HIỆN
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Bảng tổng hợp các dự án EPC đường ống trên bờ PVCOATING đã thực hiện
Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực
hiện

1

Dự án EPC đường ống
cung cấp khí cho Nhà máy
Đạm Cà Mau

PV Gas

Xin xem phần giới
thiệu

28/10/2009 –
12/5/2010

2

Dự án EPC đường ống
cung cấp khí cho Nhà máy
điện Nhơn Trạch 2

PV Gas

Xin xem phần giới
thiệu

15/7/2010 25/10/2010

3

Dự án EPC hệ thống
đường ống phân phối khí
thấp áp cho Khu Công
nghiệp Nhơn Trạch –
Đồng Nai

PVGAS D

Xin xem phần giới
thiệu

07/08/2010 20/10/2012

PVGAS D

Xin xem phần giới
thiệu

30/12/2010 28/12/2012

Xin xem phần giới
thiệu

01/06/2011 21/1/2013

4

5

Dự án EPC hệ thống phân
phối khí thấp áp cho khu
công nghiệp Hiệp Phước

Dự án EPC đường ống
cung cấp khí Hydrogen &
Viet Nam Japan
Nitrogen từ trạm VJG Phú
Gas Co. Ltd.
Mỹ đến Nhà máy CSVC
Mỹ Xuân
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1. Dự án EPC dây chuyền cung cấp khí cho nhà máy đạm Cà Mau
-

Chủ đầu tư: PV Gas

-

Phạm vi công việc:
 Thiết kế;
 Mua sắm ống công nghệ và fitting, thiết bị đo thông số công nghệ và
thiết bị báo cháy hiện trường, van công nghệ và van phụ trợ, vật tư thiết
bị cho hệ thống PCS, SDS, F&G, SCADA của trung tâm phân phối khí
Cà Mau;
 Lắp đặt phần cơ khí;
 Lắp đặt hệ thống điều khiển;
 Sơn chống ăn mòn 3 lớp cho ống;
 Lắp đặt đường ống dẫn khí;
 Vận hành tiền chạy thử và chạy thử.

-

Tiến độ thực hiện: 2009 – 2010
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2. Dự án EPC dây chuyền cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
-

Chủ đầu tư: PV Gas

-

Phạm vi công việc:
 Thiết kế;
 Mua sắm: ống dẫn khí (1,1 km ống 12”), ống công nghệ và fitting, hệ
thống điện, hệ thống điều khiển, cụm van giảm áp, metering, hệ thống
PCCC;
 Xây lắp đường ống dẫn khí: Đường kính ống: 12”; Tổng chiều dài xây
lắp đường ống: 1,1 km; Bọc 3LPE và bê tông gia trọng, bọc polyken cho
mối hàn;
 Thi công, lắp đặt.

-

Tiến độ thực hiện: 2010

Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Trang 12/25

Hồ sơ năng lực xây lắp và BDSC

3. Dự án EPC hệ thống phân phối khí thấp áp cho khu công nghiệp Nhơn Trạch –
Đồng Nai
-

Chủ đầu tư: PV Gas D

-

Phạm vi công việc:
 Thiết kế;
 Mua sắm ống dẫn khí (6,7 km ống 14”, 9,2 km ống 10”, 1,5 km ống 6”,
3,7 km tổ hợp ống 3” và 4”), hệ thống thiết bị cho trạm phân phối Hiệp
Phước GDS và các trạm khách hàng: hệ thống điện, hệ thống điều khiển,
cụm van giảm áp, metering, hệ thống PCCC;
 Gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị;
 Xây dựng trạm và lắp đặt thiết bị trạm;
 Xây lắp đường ống dẫn khí: Đường kính ống: 3”, 4”, 6”, 10”, 14”; Tổng
chiều dài xây lắp đường ống: 21 km; Bọc 3LPE và bê tông gia trọng, bọc
polyken cho mối hàn; Thi công, lắp đặt và hoàn trả mặt bằng;
 Vận hành tiền chạy thử và chạy thử công trình (DVK).

-

Tiến độ thực hiện: 2010 – 2012
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4. Dự án EPC hệ thống phân phối khí thấp áp cho khu công nghiệp Hiệp Phước
-

Chủ đầu tư: PV Gas D;

-

Phạm vi công việc:
 Thiết kế;
 Mua sắm ống dẫn khí (4km ống 6”), hệ thống thiết bị cho trạm phân phối
Hiệp Phước GDS và các trạm khách hàng: hệ thống điện, hệ thống điều
khiển, cụm van giảm áp, metering, hệ thống PCCC;
 Gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị;
 Xây dựng trạm và lắp đặt thiết bị trạm;
 Xây lắp đường ống dẫn khí: Đường kính ống: 6”; Tổng chiều dài xây lắp
đường ống: 4 km; Bọc 3LPE và bê tông gia trọng; Thi công, lắp đặt và
hoàn trả mặt bằng;
 Vận hành tiền chạy thử và chạy thử công trình (DVK)

-

Tiến độ thực hiện: 2010 – 2012
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5. Dự án EPC đường ống cung cấp khí Hydro & Nytrogen cho nhà máy thép CSVC
-

Chủ đầu tư: PV Gas

-

Phạm vi công việc:
 Thiết kế
 Mua sắm ống dẫn khí (6km ống 10” và 6km ống 2.5”), valve, pipe
sleeve, fitting
 Xây lắp đường ống dẫn khí: Đường kính ống: 2.5”, 10”; Tổng chiều dài
xây lắp đường ống: 6 km; Bọc 3LPE và bê tông gia trọng, bọc polyken
cho mối hàn;
 Thi công, lắp đặt và hoàn trả mặt bằng.

-

Tiến độ thực hiện: 2011 - 2013
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NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA DÂY CHUYỀN –
THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY BỌC ỐNG
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Các dây chuyền, thiết bị PVCOATING thực hiện công tác BDSC trong
Nhà máy Bọc ống

1. Dây chuyền bọc 3 lớp
2. Dây chuyền bọc bê tông gia trọng
3. Dây chuyền bọc cách nhiệt MLPP, dây chuyền bọc cách nhiệt PU Foam,
dây chuyền bọc bend
4. Bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng đột xuất cho các thiết bị cơ giới: xe tải
cẩu, xe nâng, xe đầu kéo, xe xúc lật, xe gắp ống chuyên dụng…
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1. Dây chuyền bọc 3 lớp:
- Định kỳ thực hiện: theo kế hoạch bảo dưỡng theo từng năm và kế hoạch sản xuất.
- Nội dung thực hiện: vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra thay thế các chi tiết hao mòn, định kỳ
thay thế các loại dầu bôi trơn, các loại lọc dầu, kiểm tra các mối hàn kết cấu, siết lại tất
cả các mối lắp ghép bằng buloong, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn. Kiểm tra bảo dưỡng các loại máy nén khí. Vệ sinh bảo dưỡng các tủ điện điều
khiển, kiểm tra tình trạng các cảm biến ống, cảm biến từ, các dây tín hiệu, dây nguồn
động lực, các động cơ điện, hệ thống thủy lực…vv
- Các thiết bị thực hiện bảo dưỡng:
 Thiết bị quay : Helical blasting/ coating conveyor, Blow-out station, External
blasting machine, dust collector and ducting, Diablo conveyor (fixed height and
pop-up), Extruder, Air Power compressor , Ingresoll Rand compressor …vv,
 Thiết bị bị tĩnh: External gas fired pre-heating oven (with exhaust chimney),
Induction heating system 2 MW, Fusion bonded epoxy application system…vv
 Thiết bị thủy lực: Hydraulic pipe stopper-kicker, Hydraulic pipe lower-in arm,
Hydraulic pop-up/ fixed-height rotation unit…vv
- Các máy móc/động cơ: Động cơ điện 3 pha , động cơ điện 1 pha.
- Quy trình bão dưỡng: có quy trình bảo dưỡng cho tùng thiết bị trong dây chuyền.
- Nhân sự thực hiện công tác BDSC: 30 người
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Dây chuyền bọc 3 lớp trong Nhà máy Bọc ống
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2. Dây chuyền bọc bê tông gia trọng
- Định kỳ thực hiện: theo kế hoạch bảo dưỡng theo từng năm và kế hoạch sản xuất.
- Nội dung thực hiện: vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra thay thế các chi tiết hao mòn, định kỳ
thay thế các loại dầu bôi trơn, các loại lọc dầu, kiểm tra các mối hàn kết cấu, siết lại tất
cả các mối lắp ghép bằng buloong, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn. Kiểm tra bảo dưỡng các loại máy nén khí. Vệ sinh bảo dưỡng các tủ điện điều
khiển, kiểm tra tình trạng các cảm biến ống, cảm biến từ, các dây tín hiệu, dây nguồn
động lực, các động cơ điện, hệ thống thủy lực…vv
- Các thiết bị thực hiện bảo dưỡng:
 Thiết bị quay : Batch Plant 200 Ton/Hour, The mixer unit, Roller grinding unit,
CWC main frame including wire de-spooling equipment and scraper, Pipe
repair / gunnite buggy including rotation units integrated, Heavy duty pipe
coating buggies including rails, Crant 20T...vv
 Thiết bị bị tĩnh: Outgoing pipe weighing saddles, Incoming pipe weight saddles,
Pipe storage saddle ...vv
 Thiết bị thủy lực: Lift-out buggy, Hydraulic pipe stopper-kicker, Hydraulic pipe
lower-in arm, Heavy duty pipe coating buggies including rails,…vv
 Các máy móc/động cơ: Động cơ điện 3 pha, động cơ điện 1 pha
- Quy trình bão dưỡng: có quy trình bảo dưỡng cho từng thiết bị trong dây chuyền.
- Nhân sự thực hiện công tác BDSC: 30 người
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Dây chuyền bọc bê tông gia trọng
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3. Dây chuyền bọc cách nhiệt MLPP, dây chuyền bọc cách nhiệt PU Foam, dây
chuyền bọc bend.
- Định kỳ thực hiện: theo kế hoạch bảo dưỡng theo từng năm và kế hoạch sản xuất
- Nội dung thực hiện: vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra thay thế các chi tiết hao mòn, định kỳ
thay thế các loại dầu bôi trơn, cac loại lọc dầu, kiểm tra các mối hàn kết cấu, siết lại tất
cả các mối lắp ghép bằng buloong, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn. Kiểm tra bảo dưỡng các loại máy nén khí. Vệ sinh bảo dưỡng các tủ điện điều
khiển, kiểm tra tình trạng các cảm biến ống, cảm biến từ, các dây tín hiệu, dây nguồn
động lực, các động cơ điện, hệ thống thủy lực…vv
- Các thiết bị thực hiện bảo dưỡng:
 Thiết bị quay: Lifting Beam and Trolley system, External blasting machine,
dust collector and ducting..vv
 Thiết bị bị tĩnh: Fusion bonded epoxy application system, External gas fired
pre-heating oven (with exhaust chimney) Sinter application equipment. …..vv
- Các máy móc/động cơ: Động cơ điện 3 pha , động cơ điện 1 pha ( bổ sung sau)
- Quy trình bão dưỡng: có quy trình bảo dưỡng cho từng thiết bị trong dây chuyền.
- Nhân sự thực hiện công tác BDSC: 15 người

Dây chuyền bọc bend và dây chuyền bọc cách nhiệt MLPP
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Dây chuyền bọc cách nhiệt PU Foam
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4. Bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng đột xuất cho các thiết bị cơ giới: xe tải cẩu, xe
nâng, xe đầu kéo, xe xúc lật, xe gắp ống chuyên dụng…
- Định kỳ thực hiện: 03 tháng bảo dưỡng mỗi lần hoặc theo số giờ hoạt động; mỗi 250h
thay nhớt, 500h thay lọc, đối với các xe đầu kéo thì 5000km thay dầu, 10000km thay
lọc.
- Nội dung thực hiện: vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra thay thế các chi tiết hao mòn, định kỳ
thay thế các loại dầu bôi trơn, cac loại lọc dầu, kiểm tra các mối hàn kết cấu, siết lại tất
cả các mối lắp ghép bằng buloong, kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống làm mát, hệ
thống lái, hệ thống treo, hệ thống truyền động, hệ thống điện đèn, còi. kiểm định các
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. …vv
- Các thiết bị thực hiện bảo dưỡng:
+ Xe nâng 15T: số lượng 2 Cái
+ Xe nâng 3T: số lượng 1 Cái
+ Xe cẩu LIEBHERR 50T: số lượng 1 Cái
+ Xe cẩu LIEBHERR 70T: số lượng 1 Cái
+ Xe xúc lật HL-730: số lượng 2 Cái
+ Xe đầu kéo HD700: số lượng 3 Cái
+ Xe Romooc: số lượng 6 Cái
+ Xe tải cẩu: HD320: số lượng 1 Cái
+ Xe tải cẩu: HD220: số lượng 1 Cái
+ Xe gắp ống LIEBHERR R964C: số lượng 1 Cái
- Các máy móc/động cơ: tất cả sử dụng động cơ Diezen
- Quy trình bão dưỡng: có quy trình đính kèm
- Nhân sự thực hiện công tác BDSC: 15 người
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Xe xúc lật và xe cẩu bánh lốp (50T và 70T) đang làm việc tại Nhà máy Bọc ống
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