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CÔNG TY TNHH SIGEN
Số: 03 - 2020/QĐ – SIGEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng (sửa đổi lần 2)
● Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày
12/07/2006;
● Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
● Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
● Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công
nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
● Căn cứ Thông tư 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy
định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
● Căn cứ giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ số:
01/2020/DNKHCN ngày 28/12/2020.
● Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của DOANH NGHIỆP.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SIGEN
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:
Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2020/SIGEN (sửa đổi lần 2)
HỆ THỐNG HỐ GA CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

(Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi)
Điều 2: Các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định
này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu.
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SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CÔNG TY TNHH SIGEN

HỆ THỐNG HỐ GA CỦA HỆ
THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

(Hệ thống hố ga thu nước,
ngăn mùi, chống muỗi)

TCCS 02:2020/SIGEN
(Sửa đổi lần 2)
Có hiệu lực kể từ ngày ký

(Ban hành kèm theo quyết định số 03 - 2020/QĐ-SIGEN sửa đổi, ngày 29 tháng 12 năm 2020
của Công ty TNHH Sigen). Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm HỆ THỐNG HỐ GA CỦA
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI (Hệ thống hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi)
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1.

PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm HỆ THỐNG HỐ GA CỦA HỆ THỐNG THOÁT
NƯỚC THẢI (Hệ thống hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi) (sau đây gọi tắt là “sản
phẩm”) có khả năng thoát nước tốt, giải quyết vấn đề về mùi cống rãnh, giữ lại chất thải
rắn, giảm ô nhiễm môi trường, ngăn chặn muỗi, côn trùng có hại phát triển trong hệ thống
thoát nước do CÔNG TY TNHH SIGEN (sau đây gọi tắt là “SIGEN”) sản xuất và phân
phối.

2.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 27643 . Hố ga cho hệ thống thoát nước thải.
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 28078. Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga.
Bằng độc quyền sáng chế số 17419 . Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải.
Bằng độc quyền sáng chế số 17452. Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga của hệ thống thoát nước
thải.
BS EN 124-2,3,5:2015. Yêu cầu kĩ thuật cho thiết kế, phương pháp thử đối với Nắp hố
ga composite, Song chắn rác composite, Nắp hố ga bằng gang, song chắn rác bằng gang
được sử dụng tại những nơi dành cho xe cộ và người đi bộ.
QCVN 07-2:2016/BXD. Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước.
TCVN 10302:2014. Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.
TCVN 10333-1:2014. Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 1: Hố thu nước
mưa và hố ngăn mùi.
TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014). Thép không gỉ - thành phần hóa học.
TCVN 1651-1:2018. Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
TCVN 1651-2:2018. Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn.
TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3:1992). Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn.
TCVN 4506:2012. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6067:2018. Xi măng poóc lăng bền sulfat.
TCVN 6288:1997 (ISO 10544:1992). Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản
xuất lưới thép hàn làm cốt.
TCVN 6394:2014. Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn.
TCVN 7570:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7711:2013. Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát.
TCVN 7957:2008. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 8491-2:2011. Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát
nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly
(vinyl clorua) không hóa dẻo (uPVC) - Phần 2: Ống.
TCVN 10102-1:2013 (ISO11833-1:2012 Chất dẻo - Tấm poly(vinyl clorua) không hóa dẻo
uPVC) - kiểu loại, kích thước và đặc tính - phần 1: tấm có độ dày không nhỏ hơn 1 mm

TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007) nhựa PPR
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TCVN 8826:2011. Phụ gia hóa học cho bê tông.
TCVN 8827:2011. Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silicafume
và tro trấu nghiền mịn.
TCVN 9346:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn
trong môi trường biển.
Thông báo kết quả kiểm định số 410/N6.19/ĐG ngày 23/10/2019. Trung tâm Kỹ thuật
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST3)
3.
-

-

CẤU TẠO
Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải (hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi)
Sản phẩm là sự kết hợp của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 27643; Bằng độc
quyền kiểu dáng công nghiệp số 28078; Bằng độc quyền sáng chế số 17419; Bằng độc
quyền sáng chế số 17452 của Công ty TNHH SIGEN do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp;
+ Sản phầm được sản xuất theo Bản vẽ chi tiết điển hình hố thu SIGEN - 01A kích
thước ngoài (440mm x 640mm x 670mm); Bản vẽ chi tiết điển hình hố thu SIGEN - 01B
kích thước ngoài (440mm x 840mm x 670mm)
+ Cơ cấu ngăn mùi được sản xuất từ thép không rỉ (inox) sus 304, 316, 316L có khả
năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít phù hợp TCVN 10356:2017
(ISO 15510:2014); hoặc nhựa uPVC phù hợp TCVN 10102-1:2013-ISO 118331:2012, PPR phù hợp TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007)
+ Bộ phận lọc nước đáy sản xuất từ ống nhựa PVC chịu nước và các chất ăn mòn trong
môi trường nước thải phù hợp TCVN 8491-2:2011;
+ Tấm lọc nước nhựa uPVC phù hợp TCVN 10102-1:2013-ISO 11833-1:2012.
+ Tấm lọc nước nhựa PPR phù hợp TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007)
+ Bù lon, ê cu làm bằng thép không rỉ (inox) SUS 304 có khả năng chống sự ăn mòn
của không khí, nước mặn và axít phù hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014);
+ Lưới chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong Bản vẽ chi tiết điển hình hố thu
SIGEN-01A kích thước ngoài (440mm x 640mm x 670mm); Bản vẽ chi tiết điển hình hố
thu SIGEN-01B kích thước ngoài (440mm x 840mm x670mm) và có thể thay đổi để phù
hợp với thiết kế của mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài hoặc yêu cầu của
khách hàng nhưng vẫn đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

4.
YÊU CẦU KỸ THUẬT
4.1. Yêu cầu về vật liệu
4.1.1. Xi măng
- Xi măng dùng cho sản xuất sản phẩm là xi măng pooc lăng bền sunphát (PCSR) phù hợp
TCVN 6067:2018 hoặc xi măng pooclăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Cũng
có thể sử dụng xi măng PCB40 kết hợp phụ gia bền sun phát hoặc các loại xi măng có
khả năng chống xâm thực phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, xi măng được sử dụng phù hợp với
TCVN 9346:2012.
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4.1.2. Cốt liệu
- Cốt liệu nhỏ - cát dùng cho sản xuất hệ thống hố ga ngăn mùi có thể là cát tự nhiên hoặc
cát nghiền nhưng phải phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. Ngoài ra chúng còn
thỏa mãn các quy định của thiết kế;
- Cốt liệu lớn – Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm dùng để sản xuất phải phù hợp theo tiêu chuẩn
TCVN 7570:2006. Ngoài ra chúng còn thỏa mãn các quy định của thiết kế;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, cốt liệu được sử dụng phù hợp với
TCVN 9346:2012.
4.1.3. Nước
- Nước trộn và bảo dưỡng bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, nước trộn bê tông phù hợp với TCVN
9346:2012.
4.1.4. Phụ gia
- Phụ gia các loại phù hợp TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, phụ gia được sử dụng phù hợp với
TCVN 9346:2012.
4.1.5. Cốt thép
- Cốt thép dùng sản xuất sản phẩm phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng sau:
+ Thép thanh phù hợp TCVN 1651-1:2018, TCVN1651-2:2018;
+ Thép cuộn kéo nguội phù hợp TCVN 6288:1997;
+ Lưới thép hàn phù hợp TCVN 1651-3:2008
- Sai số về khoảng cách bố trí theo thiết kế:
+ Đối với các thanh thép chịu lực ≤ 5 mm,
+ Đối với thép đai ≤ 5 mm.
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, cốt thép được sử dụng phải đảm bảo
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 9346:2012.
4.2. Yêu cầu về bê tông
- Chất lượng bê tông phù hợp TCVN 10333-1:2014:
+ Bê tông phải đảm bảo đạt mác thiết kế theo cường độ và theo độ chống thấm nhưng
không thấp hơn M25.
+ Hỗn hợp bê tông có tỷ lệ nước/chất kết dính không lớn hơn 0,45;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển mác bê tông sẽ áp dụng theo TCVN
9346:2012, yêu cầu đối với việc thi công bê thông phải phù hợp TCVN 9346:2012.
4.3. Yêu cầu về khuyết tật cho phép
4.3.1. Độ phẳng đều của bề mặt
- Bề mặt bên ngoài và bên trong của hố ga ngăn mùi yêu cầu phẳng đều, không được có
các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá ± 2 mm.
- Trên bề mặt hố ga ngăn mùi không cho phép có các lỗ rỗng có chiều sâu lớn hơn 2 mm.
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4.3.2. Nứt bề mặt
Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm, nhưng bề rộng vết nứt không
được quá 0,1 mm. Các vết nứt này có thể được lấp bằng cách xoa hồ xi măng.
4.3.3. Sự biến màu của bê tông
Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông hệ thống hố ga ngăn mùi, nhưng nếu bê tông
bị nhuốm màu do cốt thép bên trong gỉ thì hệ thống hố ga ngăn mùi đó không đạt yêu cầu
chất lượng.
4.4. Yêu cầu về kích thước và độ sai lệch cho phép
4.4.1. Sai số cho phép
Sản phẩm có độ sai số cho phép so với bản vẽ thiết kế Chi tiết điển hình hố thu theo bảng
sau:
Bảng 1: Sai số cho phép

STT

Tên hố ga

Độ SS
cho phép
chiều dài
(mm)

1

Hố ga cho hệ
thống thoát
nước thải

±5

Độ SS
Độ SS
Độ SS
cho phép cho phép cho phép
chiều
chiều cao chiều dày
rộng lòng
lòng
thành
(mm)
(mm)
(mm)
±5

±5

±3

Độ SS
cho phép
chiều dài
lỗ chờ
(mm)

Độ SS
cho phép
chiều
rộng
lỗ chờ
(mm)

±5

±5

4.4.2. Kích thước trong chế tạo và trong thực tế
- Kích thước trong chế tạo do thiết kế lựa chọn trong số các giá trị kích thước danh định
quy định, SIGEN cần thông báo kích thước trong chế tạo của sản phẩm mà SIGEN cung
cấp;
- Kích thước trong thực tế không được sai lệch với kích thước trong chế tạo quá sai số cho
phép được nêu trong bảng 1.
4.4.3. Kích thước ngoài chế tạo và kích thước ngoài thực tế
- Kích thước ngoài chế tạo của sản phẩm do thiết kế quy định, SIGEN lấy đó làm chuẩn
để chế tạo.
- Kích thước ngoài thực tế của sản phẩm là số đo kích thước ngoài thực tế đo được trên
sản phẩm mà SIGEN đã chế tạo. Các giá trị này phải phù hợp với sai số cho phép.
4.4.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
- Có hai lớp bê tông bảo vệ cốt thép: lớp bên trong và lớp bên ngoài. Chiều dày lớp bê
tông bảo vệ ≥ 12 mm.
- Ở những chỗ không có lớp bê tông bảo vệ phải dùng thép không gỉ hoặc vật liệu khác
không bị ăn mòn.
4.5. Yêu cầu khả năng chịu tải
Khả năng chịu tải của sản phẩm phù hợp TCVN 10333-1:2014, TCVN 6394:2014.
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Yêu cầu về khả năng chống thấm nước
Khả năng chống thấm nước của Hố ga cho hệ thống thoát nước thải được biểu thị bằng
khả năng chịu được áp lực thủy tĩnh khi hố ga cho hệ thống thoát nước thải chứa đầy
nước, mà không bị nước thấm qua thành hố trong khoảng thời gian 36 giờ phù hợp TCVN
10333-1:2014.
4.7. Yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ
Sản phẩm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và kết cấu các công trình
ngầm xung quanh. Phải đảm bảo thoát hết lượng khí sinh ra trong hố ga, ống cống.
4.8. Yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường
Sản phẩm phải thiết kế đảm bảo an toàn tuyệt đối vệ sinh môi trường, tuyệt đối không rò
rỉ thấm nước thải ra ngoài bể.
4.9. Hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm được sử dụng trong các thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng
cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài) của các đô
thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo TCVN 7957:2008
4.10. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển
4.10.1.Ghi nhãn
- Tên và logo CÔNG TY TNHH SIGEN
- Mã số sản phẩm
- Ngày, tháng, năm sản xuất
Sản phẩm trước khi xuất xưởng phải có hồ sơ chứng chỉ xuất xưởng kèm theo, với nội
dung:
- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2020/SIGEN (sửa đổi lần 2) của Công Ty TNHH SIGEN.
- Phiếu xuất xưởng kiêm bảo hành sản phẩm.
- Tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng
- Biên bản nghiệm thu chất lượng sản phẩm
- Kết quả kiểm tra độ bền nén của bê tông.
4.10.2.Bảo quản
Sản phẩm được xếp theo hàng, nằm ngang, đặt trên kệ kê gỗ, được xếp riêng theo lô sản
phẩm.
4.10.3.Vận chuyển
- Sản phẩm được phép bốc xếp, vận chuyển khi đã được nghiệm thu chất lượng xuất xưởng.
- Sản phẩm được bốc, xếp bằng cẩu chuyên dụng, hoặc xe nâng dùng dây cáp mềm, hoặc
thiết bị gá kẹp thích hợp.
- Khi vận chuyển, sản phẩm phải được liên kết chặt với phương tiện vận chuyển để tránh
xô đẩy, va đập gây hư hỏng.
4.6.

5.

PHƯƠNG PHÁP THỬ
Áp dụng phương pháp thử phù hợp TCVN 10333-1:2014.
9

KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM
Mẫu kiểm định
Lấy mẫu ngẫu nhiên:
- 02 Hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi (hố ga cho hệ thống thoát nước thải) kích
thước 440mm x 640mm x 670mm;
- 02 Hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi (hố ga cho hệ thống thoát nước thải) kích
thước 440mm x 840mm x 670mm.
6.2. Đơn vị kiểm định
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)
6.3. Nội dung kiểm định
Kiểm tra kích thước, khả năng chống thấm và khả năng chịu tải.
6.4. Phương pháp thử
Áp dụng phương pháp thử phù hợp TCVN 10333-1:2014
6.5. Kết quả kiểm định
- Các nội dung kiểm định bao gồm Kiểm tra kích thước, khả năng chống thấm và khả năng
chịu tải phù hợp với TCVN 10333-1:2014 và bản vẽ thiết kế;
- Chi tiết kết quả kiểm định thể hiện tại Thông báo kết quả kiểm định số 410/N6.19/ĐG
ngày 23/10/2019 và Phụ lục kèm theo.
6.
6.1.
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CÁC GIẢI THƯỞNG
Top 5 Giải thưởng
Doanh nhân Cộng
đồng Quốc tế
Blue Venture 2019

Top 50
Tech For Good City
2020
(Hong Kong)

Hội thi sáng tạo kỹ
thuật tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
(2014 - 2015)

Hội thi sáng tạo kỹ
thuật toàn quốc
lần thứ 13
(2014 - 2015)

ĐỀ CẬP TRÊN TRUYỀN HÌNH và báo chí
CHUYỆN ĐỜ

SÁNG TẠO V

I TÔI

IỆT
CUỘC SỐNG VÀ NHỮ

N

ĐIỀU KÌ DIỆU
NG

TẠP CHÍ VĂ
NGHỆ

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập link hoặc quét mã QRs sau
Chương trình

tinyurl.com/sigentv

Bài viết

tinyurl.com/baibaosigen

truyền hình

Xin vui lòng tải về
tại website: sigen.vn
hoặc quét mã QR bên

