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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A       TCVN 13316-2:202... 

Phòng cháy chữa cháy -Xe ô tô chữa cháy téc nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

Fire protection -Water tank fire fighting vehicle- Technical requirements and test methods 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử của xe chữa cháytéc 

nước. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xe chữa cháy téc nước. 

Xe chữa cháy không có téc và xe chở nước chữa cháyđược tham chiếu các yêu cầu kỹ thuật trong bản tiêu 

chuẩn này. 

2  Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

- TCVN 5739, Thiết bị chữa cháy đầu nối; 

- TCVN 8531 (ISO 9905), Đặc tính kỹ thuật của Bơm ly tâm - cấp I; 

- TCVN 8532 (ISO 5199), Đặc tính kỹ thuật của Bơm ly tâm - cấp II; 

- TCVN 8533 (ISO 9908), Đặc tính kỹ thuật của Bơm ly tâm - cấp III; 

- TCVN 7699-2-11, Thử nghiệm môi trường Phần 2-11: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ka: Sương muối; 

- TCVN 13316-1, Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử. 

3  Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa tại TCVN 13316-1 và áp dụng một số thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1  Xe chữa cháy téc nước(Water tank fire fighting vehicle) 

Là loại xe chữa cháy được trang bị chủ yếu téc nước và bơm chữa cháy, nước là chất chữa cháy chủ yếu (xe xi 

téc). 

3.2  Xe chữa cháykhông có téc (fire pumps vehicle) 

Là loại xe chữa cháy được trang bị bơm chữa cháy, dùng để hút và cấp nước chữa cháy cho các phương 

tiện cần nước phục vụ chữa cháy tại hiện trường cháy, nổ (xe bơm). 

3.3 Xe chở nước chữa cháy (water supply fire fighting vehicle) 

Là loại xe chữa cháy được trang bị chủ yếu téc nước dung tích lớn và bơm chữa cháy, dùng để cung cấp 

nước cho các phương tiện cần nước phục vụ chữa cháy tại hiện trường cháy, nổ (xe cấp nước). 
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4  Yêu cầu kỹ thuật 

4.1  Yêu cầu cơ bản 

Xe chữa cháytéc nước, xe chữa cháy không có téc, xe chở nước chữa cháy (gọi tắt là xe chữa cháy) ngoài phù 

hợp yêu cầu kỹ thuật cơ bản TCVN 13316-1, còn phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. 

4.2  Yêu cầu hoàn chỉnh xe 

4.2.1  Yêu cầu chung 

4.2.1.1  Dung tích bình nhiên liệu phải đáp ứng hoạt động chữa cháy liên tục tối thiểu 2 h ở lưu lượng và 

áp suất định mức sau khi xe chạy được 100 km.  

4.2.1.2  Không được lắp họng nước ra có đường kính lớn hơn 65 mm trong khu vực bảng điều khiển chính 

khi chiều cao tính từ mặt đất đến mép dưới bảng điều khiển lớn hơn 1,2 m. 

4.2.1.3  Xe chữa cháy phải có thiết bị điều khiển tốc độ của động cơ bằng tay tại bảng điều khiển hệ thống 

bơm chữa cháy, cơ chế vận hành thiết bị điều khiển phải dễ dàng và có thể duy trì tốc độ động cơ ổn định. 

4.2.1.4  Trường hợp xe chữa cháy dùng thiết bị điều khiển tốc độ của động cơ tự động phải có biện pháp 

dừng khẩn cấp bằng tay. 

4.2.1.5  Họng nước vào, họng nước ra của bơm chữa cháy phải kết nối với đồng hồ đo áp suất trên bảng 

điều khiển để kiểm tra áp suất. Quy cách kỹ thuật kết nối phải là ren ngoài M10x1,5 mm và chiều dài ren 

không được nhỏ hơn 15 mm. Vị trí kết nối phải thuận tiện cho việc lắp đặt đồng hồ đo áp suất bên ngoài và 

phải kí hiệu bằng nhãn. 

4.2.1.6  Nhân viên chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thao tác tại bảng điều khiển hệ thống bơm chữa cháy phải 

nhìn thấy tất cả các thiết bị hiển thị áp suất, tốc độ bơm và chỉ số hoạt động khác của bơm chữa cháy. 

4.2.2  Bảng điều khiển bơm chữa cháy 

4.2.2.1  Bảng điều khiển phải bao gồm các nội dung sau: 

- Lưu lượng tương ứng với giá trị áp suất đầu ra của bơm chữa cháy và hướng dẫn vận hành; 

- Hiển thị áp suất đầu ra của bơm chữa cháy; 

- Hiển thị áp suất đầu vào của bơm chữa cháy; 

- Hiển thị tốc độ vòng quay bơm chữa cháy và tổng thời gian hoạt động; 

- Hiển thị mức nước của téc nước; 

- Hiển thị nhiệt độ nước làm mát động cơ; 

- Hiển thị nhiệt độ dầu động cơ; 

- Đèn chiếu sáng bảng điều khiển và công tắc điện; 

- Nút ấn dừng khẩn cấp; 

- Nhãn thể hiện vị trí tắt và mở; 
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- Hướng dẫn cho mục đích sử dụng của các thiết bị và công tắc trên bảng điều khiển. 

4.2.2.2  Trên bảng điều khiển phải có sơ đồ đơn giản và có hình mũi tên chỉ hướng của dòng nước 

trong hệ thống đường ống dẫn nước và các hướng dẫn vận hành cơ bản trên bảng điều khiển. 

4.2.2.3  Vị trí lấy nước từ bên ngoài vào téc nước phải có biển báo “cửa (họng) lấy nước vào téc”, biển 

báo phải được cố định vĩnh viễn. 

4.3  Yêu cầu cải tạo xe sát xi thành xe chữa cháy 

4.3.1  Yêu cầu xe ô tô sát xi thành xe chữa cháy phải phù hợp yêu cầu tại 5.2 TCVN 13316-1. 

4.3.2  Cải tạo xe sát xi thành xe chữa cháy phải phù hợp yêu cầu tại 5.3 TCVN 13316-1. 

4.3.3  Khi trên xe sát xi lắp đặt téc nước trực tiếp với khung phải bảo đảm được kết nối đàn hồi với 

khung và không kết nối trực tiếp với khung. 

4.4  Yêu cầu hệ thống thủy lực chữa cháy 

4.4.1  Yêu cầu bơm chữa cháy 

4.4.1.1  Yêu cầu kết cấu 

4.4.1.1.1  Các thiết bị được xiết chặt cố định và không được tự nới lỏng do rung hay các lý do khác. 

4.4.1.1.2 Thân bơm phải được đúc mũi tên chỉ hướng của dòng nước (chiều quay của bánh công 

tác). 

4.4.1.1.3 Các thiết bị điều khiển bơm chữa cháy phải điều khiển nhẹ, dễ sử dụng, các thao tác điều 

khiển bằng tay phải có biển hướng dẫn làm bằng vật liệu chống ăn mòn. Chữ trên biển hướng dẫn có độ 

cao không nhỏ hơn 3 mm hoặc khắc sâu không nhỏ hơn 0,2 mm. 

4.4.1.1.4 Bơm phải có đồng hồ hiển thị áp suất tại đường nước ra và đồng hồ hiển thị áp suất chân 

không tại đường nước vào. 

4.4.1.1.5 Thiết kế họng hút của bơm chữa cháy phải thuận tiện, dễ dàng khi lắp đặt và tháo vòi hút 

ra; họng hút phải có lưới lọc chống gỉ, thiết kế lỗ của lưới lọc không ảnh hưởng đến tính năng hút nước 

của bơm. Lỗ của lưới lọc phải đảm bảo yêu cầu sau: 

- Đối với bơm lưu lượng bơm định mức nhỏ hơn hoặc bằng 30 l/s, đường kính lỗ của lưới lọc lớn hơn 

hoặc bằng 8 mm. 

- Đối với bơm lưu lượng định mức lớn hơn 30 l/s, đường kính lỗ của lưới lọc lớn hơn hoặc bằng 13 mm. 

4.4.1.1.6 Đường nước ra của bơm chữa cháy phải lắp đặt van đóng, mở nước. 

4.4.1.1.7 Tại vị trí thấp nhất của bơm phải có van xả nước và khi xả nước không còn nước dư trong 

bơm. Đường kính trong van xả nước không nhỏ hơn 19 mm. 

4.4.1.1.8 Van đường nước ra của bơm phải có ký hiệu đóng, mở và đặt ở vị trí nhìn thấy rõ ràng, ký 

hiệu có diện tích không nhỏ hơn 6 mm2. 



 
TCVN 13316-2:202… 

 8 

4.4.1.1.9 Bơm phải có lỗ tiếp nhận áp suất, đường kính lỗ tiếp nhận áp suất từ 3 mm đến 6 mm hoặc 

bằng 1/10 đường kính ống. Độ sâu của lỗ tiếp nhận áp suất phải không nhỏ hơn 2,5 lần đường kính lỗ tiếp 

nhận áp suất. Lỗ tiếp nhận áp suất đầu ra phải ở vị trí sau van đóng, mở nước.  

4.4.1.2  Yêu cầu vật liệu bơm nước chữa cháy cấp I theo mục 5 TCVN 8531 (ISO 9905); bơm nước 

chữa cháy cấp II theo mục 5 TCVN 8532 (ISO 5199); bơm nước chữa cháy cấp III theo mục 5 TCVN 8533 

(ISO 9908). 

4.4.1.3  Chất lượng ngoại quan 

4.4.1.3.1  Bên ngoài mặt đúc phải không có đóng vảy, bọt khí, rỗ và các khuyết tật khác rõ ràng. 

4.4.1.3.2  Màu của thân bơm chữa cháy và vỏ bên ngoài đều phải sơn màu đỏ. 

4.4.1.4  Tham số kỹ thuật chủ yếu 

Thiết kế bơm nước chữa cháy cấp I theo mục 4 TCVN 8531 (ISO 9905); bơm nước chữa cháy cấp II theo 

mục 4 TCVN 8532 (ISO 5199); bơm nước chữa cháy cấp III theo mục 4 TCVN 8533 (ISO 9908) phải đảm 

bảo thông số kỹ thuật chủ yếu trong Bảng 1 sau: 

Bảng 1 – Thông số kỹ thuật chủ yếu của bơm chữa cháy 

Nội dung Đơn vị Mã hiệu Quy định 

Áp suất thấp 

Mức lưu lượng L/s Qt 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
70, 80, 90, 100 

Mức áp suất MPa Pt 
≤ 1,6 

Áp suất trung 
bình 

Mức lưu lượng L/s Qtb 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70, 75, 80 

Mức áp suất MPa Ptb 
1,8 ÷ 3,0 

Áp suất cao 
Mức lưu lượng L/s Qc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Mức áp suất MPa Pc ≥ 4,0 

Độ sâu hút m Hs 
3,0 

Ghi chú: Chuỗi lưu lượng Qt, Qtb, Qc trên là chuỗi được đề xuất 

4.4.1.5  Yêu cầu tính năng bơm chữa cháy 

4.4.1.5.1  Bơm phải được tiến hành thử nghiệm độ kín tại mục 5.4.1.5.1, trong quá trình thử nghiệm 

thân bơm và các bộ phận khác không bị rò rỉ và các khuyết tật khác. 

4.4.1.5.2  Bơm phải được tiến hành thử nghiệm cường độ áp lực thủy tĩnh tại mục 5.4.1.5.2, trong 

quá trình thử nghiệm và kết thúc thử nghiệm vỏ bơm không biến dạng và các khuyết tật khác làm ảnh 

hưởng đến tính năng của bơm. 
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4.4.1.6  Yêu cầu độ kín chân không 

Bơm phải có độ kín chân không tốt. Tiến hành thử nghiệm theo mục 5.4.1.6, trong 1 min áp suất chân 

không không giảm quá 2,6 kPa (0,026 bar). 

4.4.1.7  Yêu cầu hút nước 

4.4.1.7.1  Bơm chữa cháy phải thiết kế lắp đặt thiết bị hút mồi nước, độ chân không lớn nhất khi hút 

mồi nước không nhỏ hơn 85 kPa. 

4.4.1.7.2  Bơm phải tiến hành thử nghiệm thời gian gây chân không mồi nước theo mục 5.4.1.7, thời 

gian gây chân không mồi nước phải phù hợp quy định tại Bảng 2. 

Bảng 2 - Thời gian hút nước của bơm chữa cháy  

Quy định lưu lương, L/s Qn < 50 50 ≤ Qn < 80 Qn ≥ 80 

Thời gian gây chân không mồi nước, s ≤ 35 ≤ 50 ≤ 80 

Độ sâu hút nước, m 7,0 

4.4.1.8  Sự kết hợp công suất của bơm chữa cháy và động cơ phải: 

- Tỷ lệ giữa công suất trục của bơm chữa cháy trong điều kiện làm việc danh định với công suất định mức 

của động cơ: động cơ xăng không được lớn hơn 55%; động cơ điêzen không được lớn hơn 60%;  

- Tỷ lệ tăng tốc độ vòng quay của bơm chữa cháy không lớn hơn 1,5. 

4.4.2  Đường ống chữa cháy 

4.4.2.1  Yêu cầu chung 

4.4.2.1.1  Đường ống dẫn chất chữa cháy phải chọn vật liệu chống ăn mòn hoặc có biện pháp chống 

ăn mòn. 

4.4.2.1.2  Bố trí đường ống dẫn chất chữa cháy phải thuận lợi bảo dưỡng, bảo trì bơm chữa cháy và 

cơ cấu truyền động. 

4.4.2.1.3  Đường ống dẫn chất chữa cháy phải được phân biệt bằng các màu khác nhau, đường ống 

dẫn nước từ téc nước đến bơm chữa cháy màu xanh đậm, đường ống dẫn nước từ bơm chữa cháy ra màu 

đỏ. 

4.4.2.2  Đường ống dẫn nước vào bơm chữa cháy 

4.4.2.2.1  Khi thiết kế họng nước vào của bơm chữa cháy phải thiết kế cân bằng hai bên xe chữa 

cháy. Đường ống nước vào bơm chữa cháy từ bên cạnh xe chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu đầy đủ lưu 

lượng và áp suất định mức của xe chữa cháy. 

4.4.2.2.2  Đường ống dẫn nước vào bơm chữa cháy có lưu lượng định mức không nhỏ hơn 100 l/s 

phải thiết kế van đóng, mở. 
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4.4.2.2.3  Đường ống dẫn nước vào bơm chữa cháy phải thiết kế van để xả hết nước trong đường 

ống nước vào trong vòng 45 s.  

4.4.2.2.4  Giữa vòi hút nước và họng hút nước vào của bơm chữa cháy phải lắp đặt màn chắn làm 

bằng vật liệu chống ăn mòn, thiết kế màn chắn không làm giảm lưu lượng và áp suất định mức của bơm 

chữa cháy. Lỗ trên màn chắn quy định cụ thể như sau:  

- Đối với lưu lượng định mức của bơm chữa cháy không lớn hơn 30 L/s, lỗ trên màn chắn lớn hơn hoặc 

bằng 8 mm. 

- Đối với lưu lượng định mức của bơm chữa cháy lớn hơn 30 L/s, lỗ trên màn chắn lớn hơn hoặc bằng 13 

mm. 

4.4.2.2.5  Đường ống dẫn nước vào không được rò rỉ, đổ mồ hôi, rò rỉ các phớt... dưới áp suất thủy 

tĩnh 0,8 MPa; không bị vỡ dưới áp suất thủy tĩnh 1,2 MPa và không được gây biến dạng vĩnh viễn ảnh 

hưởng đến việc hoạt động bình thường. 

4.4.2.2.6  Xe chữa cháy phải được trang bị ống hút và chiều dài của ống hút mỗi xe không được nhỏ 

hơn 8 m. 

4.4.2.2.7  Đầu nối họng hút của bơm chữa cháy có đường kính trong phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

theo TCVN 5739. 

4.4.2.3  Đường ống dẫn nước ra của bơm chữa cháy 

4.4.2.3.1  Đường kính và số lượng đường ống dẫn nước ra phải bảo đảm lưu lượng của xe chữa cháy 

trong điều kiện định mức.  

4.4.2.3.2  Tại điểm thấp nhất của đường ống nước ra phải bảo đảm rằng lượng nước còn lại của 

đường ống có thể xả ra hết trong vòng 45 s. Thao tác xả lượng nước còn lại phải dễ dàng vận hành. 

4.4.2.3.3  Khi tâm của họng nước cao hơn 1,2 m so với mặt đất, họng phải nghiêng xuống dưới và 

chiều cao từ mặt phẳng làm việc đến vị trí vận hành không lớn hơn 1,2 m. 

4.4.2.3.4  Đường ống dẫn nước ra phải được trang bị van một chiều có thể đóng đường nối giữa 

đường ống dẫn nước ra và bơm chữa cháy. 

4.4.2.3.5  Đường ống dẫn nước ra phải trải qua thử nghiệm làm kín bằng áp suất thủy tĩnh và áp suất 

thử nghiệm bằng 1,1 lần áp suất làm việc tối đa của đường ống dẫn nước ra. Sau khi thử nghiệm không 

được có rò rỉ trong đường ống và mỗi đầu nối. 

4.4.2.3.6  Đường ống dẫn nước ra phải trải qua thử nghiệm độ bền áp suất thủy tĩnh và áp suất thử 

nghiệm phải bằng 1,5 lần áp suất làm việc tối đa mà đường ống dẫn nước ra. Sau thử nghiệm không được 

có biến dạng và hư hỏng cấu trúc rõ ràng. 

4.4.2.3.7  Dưới áp suất làm việc lớn nhất của đường ống dẫn nước ra, lực đóng mở của van đóng mở 

bằng tay không được lớn 200 N (không có thiết bị phụ trợ). Van đầu ra đóng mở không dùng tay có thể 

đóng, mở theo phương thức vận hành bình thường. Khi không có áp suất trong đường ống dẫn nước ra, 

lực đóng mở của van đóng mở bằng tay không được lớn hơn 50 N.    
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4.4.2.3.8  Van đường nước ra phải có biển báo hướng đóng, mở và dấu hiệu cảnh báo “van đường 

nước ra mở từ từ” tại vị trí vận hành của van đường nước ra; kết cấu van phải đảm bảo thời gian từ khi 

mở đến khi mở tối đa lớn hơn 5s. 

4.4.2.3.9  Đầu nối họng nước ra có đường kính trong phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 5739. 

4.4.2.4  Đường ống dẫn nước từ téc nước đến bơm chữa cháy 

4.4.2.4.1  Đường ống dẫn nước từ téc nước đến bơm chữa cháy phải có van và dễ dàng vận hành, khi 

lưu lượng của xe chữa cháy lớn hơn 60 l/s thì không nên mở bằng tay. 

4.4.2.4.2  Khi đầu vào téc nước của đường ống dẫn nước đến bơm chữa cháy được bố trí gần vị trí 

van xả đáy téc nước cần bảo đảm rằng không có bụi bẩn lọt vào bơm chữa cháy. 

4.4.2.4.3  Cửa vào đường ống dẫn nước phải thiết lập màn chắn và phải bảo đảm yêu cầu lưu lượng 

và áp suất trong điều kiện làm việc định mức của xe chữa cháy. 

4.4.2.4.4  Đối với xe chữa cháy có lưu lượng định mức không lớn hơn 100 l/s, đường ống dẫn nước 

từ téc nước đến bơm chữa cháy phải bảo đảm khai thác được trên 90% dung tích téc nước. Xe chữa cháy 

có lưu lượng định mức lớn hơn 100 l/s thì đường ống dẫn nước từ téc nước đến bơm chữa cháy phải bảo 

đảm khai thác được trên 85% dung tích téc nước. 

4.4.3  Téc nước  

4.4.3.1  Yêu cầu về téc nước 

4.4.3.1.1 Khi thể tích của téc lớn hơn hoặc bằng 12 m3, sai số thể tích của téc không vượt quá 2% 

của téc; khi thể tích téc nhỏ hơn 12 m3 và không nhỏ hơn 1 m3 giá trị tuyệt đối của sai số tăng 0,1%; khi 

thể tích của téc nhỏ hơn 1m3 sai số thể tích của téc không quá 10%. 

4.4.3.1.2  Téc và van phải làm bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc xử lý chống ăn mòn. 

4.4.3.1.3  Nếu thể tích téc vượt quá 2 m3, thì trong bể nên được lắp đặt tấm chắn sóng. Nếu thể tích 

téc vượt quá 3 m3, trong téc phải thiết kế tấm chắn sóng theo chiều dọc trong téc và thể tích khoang đơn 

giữa các tấm chắn sóngkhông lớn hơn 2 m3. 

4.4.3.1.4  Đỉnh của téc có thể tích lớn hơn 1 m3 phải có cửa và nắp cho người có thể vào ra, đường 

kính cửa vào không nhỏ hơn 400 mm. Nắp cửa của téc có thể tự động giảm áp khi áp suất trong téc vượt 

quá 0,1 MPa. 

4.4.3.1.5  Phần thấp nhất của téc phải có lỗ thoát nước và không được tiếp xúc với thân và các bộ 

phận của thân xe.  

4.4.3.1.6  Téc phải có thiết bị chỉ thị mức chất lỏng hoặc thể tích chất lỏng. 

4.4.3.1.7  Téc phải chịu áp suất thủy tĩnh 0,1 MPa. Sau thử nghiệm độ bền áp suất thủy tĩnh 0,1 MPa 

không có biến dạng rõ ràng và không được phép rò rỉ trong các đường ống và van kết nối. 

4.4.3.2  Đường ống lấy nước 
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4.4.3.2.1  Đường ống lấy nước từ bơm chữa cháy đến téc nước cần được trang bị van, van này phải 

dễ dàng vận hành. Đường kính của đường ống dẫn nước từ bơm chữa cháy đến téc nước không được nhỏ 

hơn 65 mm và không được tích tụ nước trong đường ống. 

4.4.3.2.2  Đường kính của đường ống lấy nước vào téc nước từ bên ngoài xe chữa cháy không được 

nhỏ hơn 65 mm. Đường ống này phải bảo đảm rằng nước trong téc không chảy ngược lại và không được 

tích tụ nước trong đường ống. Họng nước vào của đường ống dẫn nước từ ngoài xe chữa cháy vào téc phải 

có nắp bảo vệ. 

4.4.3.3  Đường ống nước tràn 

Trong téc nước phải thiết kế đường ống tràn ra bên ngoài, đường kính đường ống tràn không nhỏ hơn 

30% đường kính đường ống dẫn nước giữa téc nước và bơm chữa cháy, đường ống nước tràn phải cao 

hơn đỉnh téc. 

4.4.4  Lăng giá chữa cháy    

4.4.4.1  Hiệu suất phun của lăng giá phun nước chữa cháy, lăng giá phun bọt hoặc lăng giá phun đa tác 

dụng bọt/nước được trang bị trên xe chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

4.4.4.1.1  Tính năng của lăng giá phun nước chữa cháy trang bị trên xe chữa cháy phải phù hợp yêu cầu 

tại Bảng 3 sau: 

Bảng 3 - Tham số tính năng lăng giá phun nước chữa cháy  

Lưu lượng, L/s 
Áp suất làm việc định 

mức tối đa, MPa 
Tầm phun xa, m 

Dung sai  
lưu lượng 

20 

1,0 

≥ 48 

± 8% 

25 ≥ 50 

30 ≥ 55 

40 ≥ 60 

50 ≥ 65 

60 

1,2 

≥ 70 

± 6% 
70 ≥ 75 

80 ≥ 80 

100 ≥ 85 

120 ≥ 90 
± 5% 

150 

1,4 

≥ 95 

180 ≥ 100 
± 4% 

200 ≥ 105 
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4.4.4.1.2  Trường hợp xe chữa cháy trang bị lănggiá phun bọt chữa cháy, lăng giá chữa cháy đa tác 

dụng phải phù hợp yêu cầu tại 4.4.4.3.1.2, 4.4.4.3.1.3 TCVN 13316-3:202... 

4.4.4.2  Lăng giá chữa cháy lắp đặt trên nóc xe chữa cháy phải có góc nghiêng xuống không nhỏ hơn 70. 

4.4.4.3  Đường ống nước vào của lăng giá chữa cháy trên nóc xe chữa cháy phải có van điều khiển việc 

đóng, mở. 

4.4.4.4  Lăng giá chữa cháy trên nóc phải có cơ cấu khóa và cơ cấu hỗ trợ. Lăng giá chữa cháy phía trước 

phải có cơ cấu khóa. Cơ cấu khóa có thể khóa lăng giá chữa cháy ở bất kỳ cao độ và góc quay nào khi lăng 

giá chữa cháy được phun. Cơ chế hỗ trợ có thể hỗ trợ đáng tin cậy cho lăng giá chữa cháy khi xe đang 

chạy. 

4.4.4.5  Khi lăng giá chữa cháy điều khiển từ xa, tín hiệu điều khiển từ xa của lăng giá chữa cháy không 

được gây nhiễu hệ thống thông tin và hệ thống điều khiển khác của xe chữa cháy. 

4.4.5  Độ kín và độ chân không lớn nhấtcủa bơm chữa cháy 

Dưới áp suất khí quyển 101 kPa, áp suất chân không tối đa có thể được tạo thành bởi thiết bị mồi nước của 

xe chữa cháy không được nhỏ hơn 85 kPa. Độ kín của hệ thống dẫn dòng nước trong điều kiện độ chân 

không tối đa, giá trị giảm độ chân không trong vòng 1 min không được vượt quá 2,6 kPa. 

4.4.6  Yêu cầu về tính năng của thiết bị mồi nước tại thời điểm hút nước ở độ sâu hút tối đa 

4.4.6.1  Khi áp suất khí quyển là 101 kPa và nhiệt độ nước là 20°C, độ sâu hút nước tối đa của xe chữa 

cháy không được nhỏ hơn 7 m. Thời gian hút nước phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 4. 

Bảng 4 - Thời gian hút nước khi độ sâu hút nước 7m  

Lưu lượng danh định, l/s Thời gian hút nước, s 

≤ 80 ≤ 60 

> 80 ≤ 100 

4.4.6.2  Ở độ sâu hút lớn nhất, lưu lượng và áp suất đầu ra của bơm chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu 

trong Bảng 5. 

Bảng 5 - Tính năng bơm hút sâu 7m 

Hình thức bơm chữa cháy Lưu lượng Áp suất họng ra 

Bơm chữa cháy áp suất thấp, áp suất 
trung bình thấp, áp suất cao thấp 

50% giá trị định mức áp 
suất thấp 

Không nhỏ hơn giá trị định mức 
áp suất thấp 

Bơm chữa cháy áp suất trung bình 

50% giá trị định mức 

Không nhỏ hơn giá trị định mức 

Bơm chữa cháy áp suất cao Không nhỏ hơn giá trị định mức 
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4.4.7  Yêu cầu vận hành liên tục 

Thử nghiệm vận hành liên tục trong 6 h của xe chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau: 

- Trong quá trình thử nghiệm vận hành liên tục, tốc độ động cơ không vượt qua tốc độ định mức của động 

cơ. 

- Động cơ không có tiếng ồn bất thường, rung quá mức, rò rỉ nước, thấm dầu, rò rỉ khí và các hiện tượng 

bất thường khác. 

- Nhiệt độ nước đầu ra của động cơ nhỏ hơn 900 C; 

- Nhiệt độ dầu của động cơ nhỏ hơn 950 C;        

- Nhiệt độ dầu bôi trơn thiết bị truyền động và thiết bị trích công suất phải nhỏ nhơn 1000C;  

- Nhiệt độ vòng bi, ổ trục của thiết bị trích công suất phải nhỏ hơn 1000C. 

4.4.8  Tính năng vận hành quá tải của xe chữa cháy 

Tiến hành kiểm tra hoạt động quá tải, động cơ và bơm chữa cháy phải hoạt động bình thường, không bị 

rung quá mức, rò rỉ dầu... 

4.4.9 Yêu cầu sử dụngnhiệt độ thấp (nếu có) 

Bơm chữa cháy trên xe chữa cháy sử dụng vào mùa đông hoặc khu vực nhiệt độ thấp hơn -100C, các van, 

đường ống và các bộ phân tiếp xúc nước phải có bảo ôn hoặc thiết bị bảo ôn để bảo đảm bơm chữa cháy 

và van làm việc bình thường. Khởi động bảo ôn hoặc thiết bị bảo ôn phải tiến hành tại vị trí lái xe trên xe 

chữa cháy. 

4.5  Yêu cầu về dụng cụ và công cụ 

4.5.1  Thiết bị và dụng cụ đo của xe chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu của 5.5.4 TCVN 13316-1.  

4.5.2  Thiết bị đo áp suất chân không của xe chữa cháy phải là thiết bị đo áp suất chân không kết hợp. 

4.6  Phương tiện bố trí cố định, bán cố định và tự do 

4.6.1  Phương tiện bố trí cố định, bán cố định và tự dophải phù hợp với quy định tại 5.5.8, 5.5.9 TCVN 

13316-1. 

4.6.2  Phương tiện, thiết bị kèm theo xe không được thấp hơn yêu cầu tại Bảng 6. 
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Bảng 6- Thiết bị trên xe chữa cháy  

TT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Loại xe chữa cháy 

Ghi chú Xe téc 
nước 

Xe 
chở 

nước 

Xe 
không 

téc 

1 Vòi chữa cháy 

m Q≤30 L/s 320 x - x 

10 cuộn Ø51 
mm, 06 cuộn 
Ø66 mm hoặc 

Ø77 mm 

m 
30 L/s < Q 

≤ 60L/s 
440 x x x 

10 cuộn Ø51 
mm, 12 cuộn 
Ø66 mm hoặc 
Ø77 mm (xe 

cung cấp 
nước cơ số 

½) 

m Q > 60L/s 600 x x x 

10 cuộn Ø51 
mm, 10 cuộn 
Ø66 mm và 

10 cuộn Ø77 
mm (xe cung 
cấp nước cơ 

số ½) 

2 Lăng chữa cháy cầm tay       

2.1 
Lăng phun nước chữa 
cháy (B) 

Cái 2 x x x 

Đường kính 
đầu lăng:  

≥ Ø13 mm   
≤ Ø16 mm 

2.2 
Lăng phun nước chữa 
cháy (A) 

Cái 2 x x x 

Đường kính 
đầu lăng:  

≥ Ø16 mm  
≤ Ø19 mm 

2.3 
Lăng phun nước chữa 
cháy đa năng 

Cái 2 x x x - 

2.4 
Lăng phun bọt chữa 
cháy 

Cái 2 x - - 

Lưu lượng  

≥ 400 
lít/phút   

3 
Lăng giá chữa cháy di 
động 

Chiếc 1 x - x 

Lưu lượng  

≥ 1200 
lít/phút   

4 Bình chữa cháy Bình 1 x x x 8 kg, bột ABC 

5 Ezecter hút nước 
Cái Q ≤ 60 L/s 1 x x x Ezecter hút 

nước, bơm 
tubor… Cái Q > 60 L/s 2 x x x 

6 Ba chạc 
Cái Q ≤ 60 L/s 2 x x x  

Cái Q > 60 L/s 3 x x x  
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Bảng 6- Thiết bị trên xe chữa cháy (kết thúc) 

TT Thiết bị 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Loại xe chữa cháy 

Ghi chú Xe xi 
téc 

Xe cấp 
nước 

Xe 
bơm 

7 Khóa vòi hút nước Cái 2 x x x  

8 Búa cao su Cái 1 x - -  

9 
Khóa vòi đẩy chữa 
cháy 

Chiếc 4 x x x  

10 Thang chữa cháy Cái 1 x - - ≥ 6m 

11 Đầu nối  Cái 
Số lượng họng nước 

ra 
x x x 

Mỗi họng nước 
ra có một cái 
khớp nối 

12 Cầu bảo vệ vòi Cái 2 x x x  

13 Vá vòi chữa cháy Cái 5 x x x Mỗi loại 

14 Kẹp vòi Cái 4 x x x  

15 Rìu chữa cháy Chiếc 1 x x x  

16 
Đèn chiếu sáng xách 
tay 

Chiếc 
2 x x x Sạc pin 

17 
Ống hút nước chữa 
cháy 

m 
≥ 8 x x x 

 

18 
Giỏ lọc của ống hút 
nước 

Chiếc 8m ống hút/1 chiếc 
giỏ 

x x x 
 

19 Ezecter hút bọt Cái 1 x - -  

20 
Bơm chữa cháy 
khiêng tay 

Chiếc 1 1 1 - 
 

GHI CHÚ: 

- Trong bảng “Q” biểu thị “lưu lượng định mức bơm chữa cháy” 

- “x” biểu thị bắt buộc; “-“ biểu thị không bắt buộc. 

4.7  Đèn cảnh báo 

Hiệu suất của đèn ưu tiên phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại mục 5.5.5.28 TCVN 13316-1. 

4.8  Các tài liệu, công cụ và vật tư kèm theo xe 

4.8.1  Khi xe chữa cháy được giao cho người sử dụng, ngoài các tài liệu cần thiết để đăng ký xe, các tài 

liệu sau (bằng tiếng Việt) phải được giao cho người sử dụng: 
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- Hướng dẫn vận hành xe sát xi; 

- Hướng dẫn bảo dưỡng sát xi và danh mục phụ tùng;  

- Chứng nhận chất lượng xe sát xi và hướng dẫn dịch vụ sau bán hàng;  

- Giấy chứng nhận xuất xưởng xe sát xi; 

- Danh sách các phương tiện thiết bị gắn trên xe;  

- Sơ đồ điện của xe chữa cháy;  

- Hướng dẫn sử dụng cho xe chữa cháy;  

- Sổ tay hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng xe chữa cháy và danh mục phụ tùng;  

- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe chữa cháy;  

- Đảm bảo chất lượng và cam kết dịch vụ sau bán hàng; 

- Danh sách các vật tư, phụ tùng hao mòn của xe chữa cháy; 

- Giấy chứng nhận hợp quy và hướng dẫn sử dụng cho bộ phận lắp ráp và phụ kiện. 

4.8.2  Ngoài các công cụ cấu hình trên xe sát xi, còn các dụng cụ chuyên dụng chữa cháy trang bị trên xe 

chữa cháy. 

4.8.3  Xe chữa cháy phải trang bị một bộ cầu chì bảo vệ toàn bộ các thiết bị chữa cháy. 

5  Phương pháp thử 

5.1  Thử nghiệm yêu cầu cơ bản 

Nội dung thử nghiệm tương quan tiến hành theo mục 6 TCVN 13316-1. Kết quả thử nghiệm phải phù hợp 

mục 5 TCVN 13316-1. 

5.2  Thử nghiệm yêu cầu hoàn chỉnh xe 

5.2.1 Thử nghiệm yêu cầu chung 

5.2.1.1  Sau khi xe chữa cháy chạy được 100 km trong điều kiện đầy tải, dừng trên mặt đất bằng phẳng và 

cứng, ở độ sâu hút 3m, nối ống hút với đầu vào của bơm chữa cháy và đưa xuống nước, khởi động động cơ 

và cho bơm chữa cháy làm việc liên tục trong 2 h trong các điều kiện định mức. Kết quả thử nghiệm phải 

phù hợp mục 4.2.1.1 của tiêu chuẩn này. Khi các điều kiện thử nghiệm không phải là điều kiện môi trường 

tiêu chuẩn, chúng phải được sửa hút sâu như sau: 

a) Độ hút sâu chỉnh sửa theo công thức sau: 

HSZ = H′SZ – 10.09 + (Pb – Pv)/ρg 

Trong đó: 

HSZ là độ hút sâu sau khi chỉnh sửa, đơn vị (m) 
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H’SZ là thử nghiệm hút sâu quy định tiêu chuẩn, đơn vị (m) 

Pb là Áp suất khí quyển tại điểm thử nghiệm, đơn vị (Pa) 

Pv là áp suất bay hơi của nước tại nhiệt độ nước thực tế, đơn vị Pa 

ρ là mật độ khối lượng (khối lượng riêng) của chất lỏng, đơn vị (kg/m3) 

g là gia tốc trọng trường, đơn vị (m/s2). 

b) Độ chân không của thiết bị hút nước chỉnh sửa theo công thức sau: 

Pz = P′Z – Pb + 101 

Trong đó: 

Pz là độ chân không sau chỉnh sửa, đơn vị (kPa); 

P′Z là độ chân không đo thực tế khi thử nghiệm, đơn vị kPa. 

5.2.1.2  Kiểm tra họng nước ra ở bên cạnh bảng điều khiển của xe chữa cháy và sử dụng thước dây đo 

đường kính và chiều cao của nó từ mặt đất để xác định kết quả kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu của mục 

4.2.1.2 hay không. 

5.2.1.3  Kiểm tra bộ điều khiển tốc độ động cơ bằng tay của xe chữa cháy. Xác định kết quả kiểm tra có đáp 

ứng các yêu cầu của mục 4.2.1.3 hay không. 

5.2.1.4  Kiểm tra từng cơ cấu điều khiển tự động của xe chữa cháy. Xác định kết quả kiểm tra có đáp ứng 

các yêu cầu của 4.2.1.4 hay không. 

5.2.1.5  Kiểm tra đường nước vào, đường nước ra của bơm chữa cháy với đầu vào của đồng hồ đo áp suất 

trên bảng điều khiển, đo đường kính và chiều dài của ren kết nối bằng thước cặp vernier và đo bước ren 

bằng thước đo ren để xác định kết quả. Kết quả thử nghiệm phải phù hợp mục 4.2.1.5 của tiêu chuẩn này. 

5.2.1.6  Kiểm tra trực quan các thiết bị hiển thị áp suất, tốc độ bơm và chỉ số hoạt động khác của 

bơm chữa cháy. Kết quả kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu tại mục 4.2.1.6. 

5.2.2  Kiểm tra kí hiệu và thuyết minh thao tác sử dụng 

5.2.2.1  Kiểm tra trực quan các nhận dạng và hướng dẫn vận hành trên bảng điều khiển. Kết quả thử 

nghiệm phải phù hợp mục 4.2.2.1 của tiêu chuẩn này. 

5.2.2.2 Kiểm tra trực quan sơ đồ của hệ thống đường ống dẫn nước và các hướng dẫn vận hành cơ bản 

trên bảng điều khiển. Kết quả thử nghiệm phải phù hợp mục 4.2.2.2 của tiêu chuẩn này. 

5.2.2.3 Kiểm tra vị trí lấy nước từ bên ngoài vào téc nước. Kết quả thử nghiệm phải phù hợp mục 4.2.2.3 

của tiêu chuẩn này. 

5 . 3   Thử nghiệm cải tạo xe sát xi 

5.3.1  Kiểm tra theo nội dung tương quan tại mục 6.2 TCVN 13316-1. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu 

cầu kỹ thuật tại mục 4.3.1 của tiêu chuẩn này. 
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5.3.2  Kiểm tra theo nội dung tương quan tại mục 6.3 TCVN 13316-1. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu 

cầu kỹ thuật tại mục 4.3.2 của tiêu chuẩn này. 

5.3.3  Kiểm tra phương thức lắp đặt téc nước trên khung xe sát xi. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu 

cầu tại mục 4.3.3 của tiêu chuẩn này. 

5 . 4   Thử nghiệm hệ thống thủy lực chữa cháy 

5.4.1  Thử nghiệm bơm chữa cháy 

5.4.1.1  Kiểm tra kết cấu 

5.4.1.1.1 Kiểm tra các chốt, thiết bị tự khóa và các thiết bị khác. Kết quả phải đảm bảo yêu cầu tại 

mục 4.4.1.1.1 của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.2 Kiểm tra hướng mũi tên của dòng nước (chiều quay của bánh công tác). Kết quả kiểm tra 

phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.1.2của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.3 Kiểm tra hoạt động của từng cơ cấu, sử dụng thước đo để đo chiều cao hoặc độ sâu. Kết 

quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.1.3của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.4  Kiểm tra các đồng hồ đo áp suất. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 

4.4.1.1.4của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.5 Kiểm tra trực quan lắp đặt họng hút của bơm chữa cháy, dùng thước đo kiểm tra các lỗ của 

lưới lọc. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.1.5của tiêu chuẩn này.. 

5.4.1.1.6 Kiểm tra trực quan đường nước ra của bơm chữa cháy. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu 

cầu tại mục 4.4.1.1.6của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.7 Kiểm tra trực quan và dùng thước đo đo đường kính van xả nước. Kết quả kiểm tra phải 

phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.1.7của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.8 Kiểm tra các thông số phù hợp của bơm chữa cháy và động cơ trong tài liệu thiết kế của 

nhà sản xuất. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.1.8của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.1.9 Kiểm tra trực quan và dùng thước đo đo lỗ tiếp nhận áp suất. Kết quả kiểm tra phải phù 

hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.1.9của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.2  Kiểm tra và thử nghiệm vật liệu của bơm chữa cháy cấp I theo điều 6 TCVN 8531 (ISO 9905); 

bơm chữa cháy cấp II theo điều 6 TCVN 8532 (ISO 5199); bơm chữa cháy cấp III theo điều 6 TCVN 8533 (ISO 

9908). Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.2của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.3  Kiểm tra bằng trực quan chất lượng bề mặt ngoài của bơm chữa cháy và màu của bơm chữa cháy. 

Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.3của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.4  Kiểm tra và thử nghiệm bơm chữa cháy cấp I theo điều 6 TCVN 8531 (ISO 9905); bơm 

chữa cháy cấp II theo điều 6 TCVN 8532 (ISO 5199); bơm chữa cháy cấp III theo điều 6 TCVN 8533 (ISO 

9908). Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.4của tiêu chuẩn này. 
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5.4.1.5  Kiểm tra tính năng bơm chữa cháy 

5.4.1.5.1 Đóng kín tất cả các van của bơm chữa cháy và cho bơm chữa cháy hoạt động tăng dần áp 

suất bằng 1,1 lần áp suất làm việc tối đa và giữ trong khoảng thời gian 5 min ± 0,2 min. Kết quả kiểm tra 

phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.5.1của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.5.2 Đóng kín tất cả các van của bơm chữa cháy, cho bơm hoạt động và tăng dần áp suất vỏ 

bơm chữa cháy bằng 2 lần áp suất làm việc tối đa hoặc 2,0 Mpa (trong hai áp suất này chọn áp suất lớn 

hơn), giữ trong khoảng thời gian 1 min ± 0,2 min. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 

4.4.1.5.2của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.6  Thử nghiệm độ kín chân không 

5.4.1.6.1 Nối bơm chữa cháy với ống hút, chiều dài của ống hút không nhỏ hơn 8 m, độ sâu hút là 7 

m. 

5.4.1.6.2 Xả hết nước trong buồng bơm chữa cháy và ống hút nước, đóng kín tất cả các van khóa, 

tiến hành hút chân không trong bơm chữa cháy và đường ống hút nước, khi đạt độ chân không tối đa, 

ghi lại kết quả. Đối với độ chân không lớn nhất, xác định kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 

4.4.1.7 của tiêu chuẩn này. Đồng thời, bắt đầu tính thời gian và đo giá trị áp suất chân không trong vòng 

1 min. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.1.6của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.7  Kiểm tra thời gian gây chân không mồi nước 

Khi thử nghiệm thời gian gây chân không mồi nướccủa bơm chữa cháy, phải lắp ống hút nước tiêu chuẩn có 

thiết bị lọc, độ hút sâu là 7 m, chiều dài của ống hút không nhỏ hơn 8m. Số lần thử nghiệm không nhỏ hơn 3 

lần. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu trong Bảng 2 tại mục 4.4.1.7.2 của tiêu chuẩn này. 

5.4.1.8  Kiểm tra trong vật liệu thiết kế tham số bơm chữa cháy và công suất động cơ kép. Kết quả kiểm 

tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.1.8 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2  Thử nghiệm đường ống chữa cháy 

5.4.2.1  Thử nghiệm yêu cầu chung 

5.4.2.1.1  Kiểm tra vật liệu hoặc biện pháp chống ăn mòn của đường ống nước chữa cháy. Kết quả 

kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.1.1 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.1.2  Kiểm tra trực quan điều kiện việc bố trí đường ống nước chữa cháy. Kết quả kiểm tra phải 

phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.1.2 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.1.3  Kiểm tra trực quan màu sắc của đường ống nước chữa cháy. Kết quả kiểm tra phải phù 

hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.1.3 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2  Thử nghiệm đường ống dẫn nước vào bơm chữa cháy. 

5.4.2.2.1 Kiểm tra trực quan họng hút nước vào của bơm chữa cháy. Xe chữa cháy đỗ trên mặt đất 

cứng, bằng phẳng, ở độ sâu hút 3m, lắp ống hút với họng hút nước của bơm chữa cháy và giỏ lọc, sau đó 

cho giỏ lọc xuống nguồn nước, cho bơm chữa cháy hoạt động. Kết quả thử nghiệm phải phù hợp với yêu 

cầu của mục 4.4.2.2.1 của tiêu chuẩn này. 
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Khi điều kiện thử nghiệm không phải là điều kiện môi trường tiêu chuẩn, chúng phải được hiệu chỉnh theo 

mục 5.2.1.1 tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2.2 Kiểm tra van của đường ống dẫn nước vào của xe chữa cháy có lưu lượng danh định lớn hơn 

100 l/s và xác định kết quả. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.2.2 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2.3 Sau khi bơm chữa cháy hoạt động, xả hết nước còn lại trong ống nước, dùng đồng hồ bấm 

giờ để đo thời gian xả hết nước còn lại và xác định kết quả. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ 

thuật 4.4.2.2.3 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2.4 Kiểm tra trực quan màn chắn giữa ống hút nước và họng hút nước vào của bơm chữa cháy, 

sử dụng thước cặp để đo kích thước của màn chắn ở phần chảy qua và xác định kết quả. Kết quả kiểm tra 

phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.2.4 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2.5 Trong quá trình thử nghiệm, đóng cửa đường ống dẫn nước vào và ra, dùng bơm thử áp 

lực ép nước vào đường ống và giữ trong 3 min sau khi đạt áp suất thử. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu 

cầu kỹ thuật 4.4.2.2.5 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2.6 Đo chiều dài của ống hút bằng thước dây để xác định kết quả. Kết quả kiểm tra phải phù 

hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.2.6 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.2.7  Dùng kích thước đo đường kính trong đầu nối họng hút của bơm chữa cháy. Kết quả kiểm 

tra phải đảm bảo yêu cầu tại 4.4.2.2.7. 

5.4.2.3  Thử nghiệm đường ống nước ra của bơm chữa cháy 

5.4.2.3.1  Xe chữa cháy đỗ trên mặt đất cứng, bằng phẳng, lắp ống hút vào họng hút của bơm chữa 

cháy và giỏ lọc, đưa giỏ lọc xuống nguồn nước, nối mỗi họng nước ra với đồng hồ đo lưu lượng, khởi động 

bơm chữa cháy và vận hành trong các điều kiện danh định cho đến khi hoạt động ổn định. Sau đó đo lưu 

lượng và áp suất của bơm để xác định kết quả. Kết quả thử phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.1 của 

tiêu chuẩn này. 

5.4.2.3.2  Sau khi kết thúc vận hành bơm chữa cháy, tiến hành xả nước còn lại trong đường ống 

nước ra, đồng thời dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian xả nước còn lại để xác định kết quả. Kết quả kiểm 

tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.2của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.3.3  Sử dụng thước dây để đo chiều cao của tâm họng nước ra so với mặt đất, kiểm tra trực 

quan hướng nghiêng của họng nước ra, sử dụng thước dây để đo chiều cao của tâm họng nước ra từ mặt 

phẳng làm việc và xác định kết quả. Kết quả thử phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.3 của tiêu chuẩn 

này. 

5.4.2.3.4  Kiểm tra trực quan việc lắp đặt van một chiều của đường ống dẫn nước ra để xác định kết 

quả. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.4 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.3.5  Đổ đầy nước vào đường ống dẫn nước ra phía sau van một chiều họng nước ra của bơm 

chữa cháy, loại bỏ không khí dư, đóng van họng nước ra và sử dụng bơm thử áp lực để từ từ tăng áp suất 

vào đường ống đến áp suất thử nghiệm quy định, giữ trong 3 min và xác định kết quả. Kết quả kiểm tra 

phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.5 của tiêu chuẩn này. 
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5.4.2.3.6  Đổ đầy nước vào các bộ phận chịu áp lực của đường ống dẫn phía sau van một chiều họng 

nước ra của bơm chữa cháy, loại bỏ không khí dư, đóng van họng nước ra và sử dụng bơm thử áp lực để 

từ từ điều áp đường ống đến áp suất thử quy định và giữ nó trong 3 min để xác định kết quả. Kết quả kiểm 

tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.6 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.3.7  Mở và đóng van đầu ra theo cách thủ công, dưới áp suất làm việc lớn nhất của đường ống 

dẫn nước ra, tác dụng một lực tác động lên đầu tay cầm vận hành của van đầu ra và đo lực đóng mở bằng 

đồng hồ đo lực căng. Khi không có áp suất trong đường ống dẫn nước ra, tác dụng một lực tác động lên 

đầu tay cầm vận hành của van đầu ra, đo lực đóng mở bằng đồng hồ đo lực căng và xác định kết quả. Kết 

quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.7 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.3.8  Kiểm tra van đầu ra, đèn báo và dấu hiệu cảnh báo của đường ống dẫn nước ra của bơm 

chữa cháy và sử dụng đồng hồ bấm giây đo thời gian van mở hoàn toàn để xác định kết quả. Kết quả kiểm 

tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.8 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.3.9 Sử dụng thước để đo kích thước đường kính trong họng nước ra, xác định kết quả. Kết quả 

kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.3.9 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.4  Thử nghiệm đường ống dẫn nước từ téc nước đến bơm chữa cháy. 

5.4.2.4.1  Kiểm tra van đường ống dẫn nước từ téc nước đến bơm chữa cháy để xác định kết quả. Kết 

quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.4.1 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.4.2  Kiểm tra trực quan vị trí đầu vào téc nước của đường ống dẫn nước đến bơm chữa cháy để 

xác định kết quả. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.4.2 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.4.3  Kiểm tra trực quan màn chắn đầu vào của đường ống dẫn nước. Sử dụng nước trong téc, 

kết nối từng đầu ra với đồng hồ đo lưu lượng, khởi động bơm chữa cháy và vận hành trong điều kiện định 

mức. Sau khi hoạt động ổn định, đo lưu lượng và áp suất của bơm chữa cháy để xác định kết quả. Kết quả 

kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.4.3 của tiêu chuẩn này. 

5.4.2.4.4  Khi xe chữa cháy đã cân bằng, đổ đầy nước vào téc nước, đo tổng trọng lượng, khởi động 

bơm chữa cháy, cấp nước từ téc nước vào bơm chữa cháy theo áp suất định mức và lưu lượng của xe chữa 

cháy và dừng khi téc nước không thể cấp nước cho bơm chữa cháy. Đo tổng trọng lượng và đánh giá kết 

quả. Kết quả kiểm tra phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.4.4 của tiêu chuẩn này. 

5.4.3  Thử nghiệm téc nước  

5.4.3.1  Thử nghiệm yêu cầu téc nước 

5.4.3.1.1  Xác định thể tích của téc theo Phụ lục A. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.3.1.1 của 

tiêu chuẩn này. 

5.4.3.1.2  Chọn mẫu vật liệu téc kích thước 200mm × 200mm và tiến hành thử nghiệm phun muối 

theo TCVN 7699-2-11 để xác định kết quả. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.3.1.2 của tiêu chuẩn 

này. 

5.4.3.1.3  Kiểm tra việc lắp đặt của tấm chắn sóng trong téc. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 

4.4.3.1.3 của tiêu chuẩn này. 
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5.4.3.1.4  Kiểm tra trực quan cửa và nắp của téc, đồng thời đo đường kính miệng cửa bằng thước 

dây. Đóng nắp téc, đổ đầy nước vào téc, đóng tất cả các cửa vào và đầu ra, sử dụng bơm thử áp lực để điều 

áp téc từ từ đến áp suất thử quy định và xác định kết quả. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.3.1.4 

của tiêu chuẩn này. 

5.4.3.1.5 Kiểm tra trực quan các lỗ thoát nước của téc nước. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 

4.4.3.1.5 của tiêu chuẩn này. 

5.4.3.1.6  Kiểm tra trực quan các thiết bị chỉ thị mức chất lỏng hoặc thể tích chất lỏng của téc nước. 

Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.3.1.6 của tiêu chuẩn này. 

5.4.3.1.7  Đổ đầy nước vào téc nước, lần lượt đóng các đầu vào và đầu ra của téc nước, sử dụng bơm 

thử áp lực để từ từ điều áp téc đến áp suất thử quy định, giữ trong 3 min. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại 

mục 4.4.3.1.7 của tiêu chuẩn này. 

5.4.3.2  Thử nghiệm đường ống lấy nước 

5.4.3.2.1  Kiểm tra trực quan các van trong đường ống dẫn nước từ bơm chữa cháy đến téc nước, đo 

đường kính của đường ống dẫn nước bằng thước và xác định kết quả. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại 

mục 4.4.3.2.1 của tiêu chuẩn này. 

5.4.3.2.2  Dùng thước đo đường kính của đường ống dẫn nước vào téc nước từ bên ngoài xe, đổ đầy 

nước vào téc nước, kiểm tra trực quan tình trạng đường ống và kiểm tra trực quan nắp bảo vệ tại điểm 

phun nước. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.3.2.2 của tiêu chuẩn này. 

5.4.3.3  Thử nghiệm thiết bị tràn 

Kiểm tra trực quan đường ống nước tràn trong téc nước, đo kích thước của đường ống nước tràn bằng 

thước đo. Kết quả phải phù hợp yêu cầu tại mục 4.4.3.3 của tiêu chuẩn này. 

5.4.4  Thử nghiệm lăngchữa cháy 

5.4.4.1  Thử nghiệm hiệu suất phun của lăng chữa cháy 

5.4.4.1.1  Thử nghiệm lăng phun nước chữa cháy. 

Xác định tính năng phun của lăng chữa cháy phải tiến hành trên bãi bằng phẳng. Khi thử nghiệm lăng 

chữa cháy tại khu vực họng nước vào lắp đặt một đồng hồ áp suất. Góc nghiên của lăng chữa cháy 300±10, 

theo hướng gió, tốc độ gió 2m/s. Khi thử nghiệm lăng chữa cháy áp suất tại họng nước ra đạt đến áp suất 

làm việc định mức và ổn định, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian phun nước liên tục đến điểm nước rơi 

xa nhất của dải phun nước không nhỏ hơn 10s, điểm giao trên mặt đất và đường thẳng nước ra từ miệng 

lăng chữa cháy làm điểm gốc, khoảng cách đường thẳng giữa điểm xa nhất đến điểm gốc làm dài phun của 

lăng chữa cháy.Kết quả thử nghiệm phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật 4.4.4.1.1. 

5.4.4.1.2 Thử nghiệm lăng phun bọt chữa cháy, lăng phun đa tác dụng bọt/nước tại 5.4.4.3.2 TCVN 

13316-2:202.... Kết quả thử nghiệm phải đảm bảo yêu cầu tại 4.4.4.1.2. 

5.4.4.2  Dùng thước đo độ góc đo góc quay góc lên xuống của lăng trên xe chữa cháy. Kết quả kiểm tra phải 

phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.4.2 của tiêu chuẩn này. 
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5.4.4.3  Kiểm tra trực quan đường ống nước vào lăng giá trên nóc xe. Kết quả kiểm tra phải phù hợp với 

yêu cầu tại mục 4.4.4.3 của tiêu chuẩn này. 

5.4.4.4  Kiểm tra cấu tạo chống đỡ và cơ cấu khóa của lăng giá trên nóc xe, cơ cấu khóa của lăng phía trước 

xe. Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.4.4 của tiêu chuẩn này. 

5.4.4.5  Khi lăng chữa cháy chọn điều khiển từ xa, kiểm tra hệ thống thông tin và hệ thống điều khiển khác 

trên xe. Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.4.5 của tiêu chuẩn này. 

5.4.5  Thử nghiệm độ kín và độ chân không lớn nhất  

Bịt kín một đầu của đường vòi hút có chiều dài quy định được trang bị cho xe chữa cháy, kết nối đầu kia 

với một trong các đường dẫn nước vào của bơm chữa cháy và đóng các cửa hút nước khác. Không được 

còn nước trong bơm và vòi hút. Khởi động thiết bị mồi nước đến độ chân không lớn nhất, ghi lại giá trị sau 

khi ổn định, sau đó đóng thiết bị mồi nước và đo giá trị giảm của độ chân không trong vòng 1 min. Kết quả 

kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.5 của tiêu chuẩn này. 

5.4.6  Thử nghiệm tính năng độ hút sâu lớn nhất và thời gian hút của bơm chữa cháy 

5.4.6.1  Khi xe chữa cháy đỗ trên mặt đất cứng, bằng phẳng, nối một đầu của đường ống hút được trang bị 

trên xe với đầu vào của bơm chữa cháy và đầu kia với giỏ lọc, và đặt vào nguồn nước. Khi áp suất khí 

quyển là 101kPa, nhiệt độ nước là 20℃, tâm quay cánh bơm của bơm chữa cháy cách mặt nước 7m (giỏ 

lọc nước chìm hoàn toàn trong nước). Khởi động thiết bị mồi nước và đo thời gian từ khi thiết bị mồi 

nước bắt đầu hoạt động đến áp kế ở đầu ra của bơm chữa cháy hoạt động. 

Sau khi kiểm tra, xả hết nước còn lại trong bơm chữa cháy và đường ống hút, sau đó lặp lại thử nghiệm 

thời gian mồi nước hai lần.Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.6.1 của tiêu chuẩn này. 

5.4.6.2 Xác định hiệu suất của bơm chữa cháy ở độ sâu hút tối đa của một họng hút theo phương pháp thử 

nghiệm trong mục 5.4.6.1. Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.6.2 của tiêu chuẩn này. 

5.4.7  Thử nghiệm vận hành liên tục 

5.4.7.1  Sự phân bố các điều kiện làm việc trong quá trình thử nghiệm vận hành liên tục như sau: 

- Xe chữa cháy được trang bị bơm áp suất thấp, cho làm việc liên tục trong 3 giờ trong điều kiện định mức 

và tiếp tục làm việc trong 3 giờ trong điều kiện lưu lượng là 70% giá trị định mức và áp suất đầu ra không 

nhỏ hơn 130 % giá trị định mức; 

- Xe chữa cháy được trang bị bơm áp suất trung bình và áp suất thấp, cho hoạt động liên tục trong 3 giờ ở 

điều kiện áp suất thấp định mức và tiếp tục hoạt động liên tục trong 3 giờ ở điều kiện áp suất trung bình 

định mức; 

- Xe chữa cháy được trang bị bơm áp suất cao và áp suất thấp, cho hoạt động liên tục trong 3 giờ trong 

điều kiện áp suất thấp định mức và tiếp tục hoạt động trong 3 giờ trong điều kiện áp suất cao định mức; 

- Xe chữa cháy được trang bị bơm áp suất trung bình và áp suất cao, cho hoạt động liên tục trong 6 giờ 

trong điều kiện định mức của chúng.  
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5.4.7.2  Xe chữa cháy đỗ trên nền cứng, bằng phẳng, ở độ sâu hút 3m, nối ống hút với giỏ lọc và đầu vào 

của bơm chữa cháy, cho vào nguồn nước, khởi động động cơ của xe và vận hành bơm chữa cháy, theo điều 

kiện và thời gian quy định tại mục 5.4.7.1.  

5.4.7.3   Sau khi xe chữa cháy vận hành ổn định, bắt đầu tính thời gian, đo các thông số sau 15 phút một 

lần và kiểm tra động cơ, tắt động cơ, ghi lại kết quả về tiếng ồn bất thường, độ rung quá mức, rò rỉ nước, 

rò rỉ dầu, rò rỉ khí và các hiện tượng bất thường khác. Quá trình thử nghiệm không được gián đoạn, áp 

suất đầu ra và lưu lượng của bơm không được thấp hơn giá trị quy định. Hệ thống làm mát phụ cho động 

cơ có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào trong quá trình thử nghiệm: 

- Áp suất đầu vào của bơm chữa cháy; 

- Áp suất đầu ra của bơm chữa cháy; 

- Tốc độ vòng quay động cơ của xe chữa cháy; 

- Tốc độ của bơm chữa cháy; 

- Nhiệt độ của nước đầu ra của động cơ; 

- Nhiệt độ dầu bôi trơn của bộ trích công suất; 

- Nhiệt độ của ổ đỡ trục bộ trích công suất. 

Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.4.7 của tiêu chuẩn này. 

5.4.8 Thử nghiệm vận hành quá tải của xe chữa cháy 

Dừng xe chữa cháy trên nền cứng, bằng phẳng, khởi động bơm chữa cháy, điều chỉnh áp suất đầu ra của 

bơm chữa cháy lên 1,1 lần giá trị quy định và lưu lượng đạt giá trị định mức. Sau khi hoạt động ổn định, 

bắt đầu tính thời gian và dừng chạy sau 10 phút để xác định kết quả. Kết quả kiểm tra phải phù hợp với 

yêu cầu tại mục 4.4.8 của tiêu chuẩn này. 

5.4.9 Thử nghiệm xe sử dụng nhiệt độ thấp (nếu có) 

Sử dụng nhiệt độ -100C hoặc thấp hơn thử nghiệm cho xe chữa cháy. 

Kiểm tra trực quan bơm chữa cháy, van bên ngoài và các bộ phận linh kiện khác có lắp đặt gia nhiệt hoặc 

thiết bị bảo ôn không. 

Tại nhiệt độ -100C hoặc nhiệt độ thấp hơn, đường ống của xe chữa cháy trong điều kiện đầy đủ nước trong 

1 giờ, thiết bị gia nhiệt hoặc thiết bị bảo ôn tự động hoạt động không, kiểm tra lăng chữa cháy và các họng 

nước ra có làm việc bình thường không; kiểm tra trực quan vị trí khởi động thiết bị gia nhiệt và bảo ôn 

này. 

Kết quả thử nghiệm phải phù hợp quy định 4.4.9. 

5 . 5   K iểm tra y ê u  cầu thiết bị và dụng cụ 

5.5.1  Tiến hành thử nghiệm theo phương pháp quy định trong 6.5.4 TCVN 13316-1 để xác định kết quả. 

Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.5.1 của tiêu chuẩn này. 
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5.5.2  Kiểm tra thiết bị hiển thị áp suất âm của xe chữa cháy để xác định kết quả. Kết quả kiểm tra phải 

phù hợp với yêu cầu tại mục 4.5.2 của tiêu chuẩn này. 

5 . 6   Kiểm tra vị trí thiết bị và cố định phương tiện 

5.6.1  Phương pháp thử nghiệm tiến hành theo 6.5.8, 6.5.9 TCVN 13316-1. Kết quả kiểm tra phải phù 

hợp với yêu cầu tại mục 4.6.1 của tiêu chuẩn này. 

5.6.2  Kiểm tra trực quan số lượng, chủng loại các phương tiện, thiết bị kèm theo xe chữa cháy. Kết quả 

kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tại mục 4.6.2 của tiêu chuẩn này. 

5 . 7   Thử nghiệm đèn cảnh báo 

Phương pháp thử nghiệm tiến hành theo 6.5.5.28 TCVN 13316-1. Kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu 

cầu tại mục 4.7 của tiêu chuẩn này. 

5 . 8   Kiểm tra giấy tờ xe, dụng cụ kèm theo xe 

5.8.1  Kiểm tra nội dung tài liệu, tài liệu tương quan kèm theo xe chữa cháy có hoàn chỉnh, đầy đủ, rõ 

ràng không. Kết quả kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại mục 4.8.1 của tiêu chuẩn này. 

5.8.2  Kiểm tra các dụng cụ chuyên dụng, các thiết bị bọc kín, cầu chì bảo vệ, kèm theo xe chữa cháy đã 

hoàn thành chưa. Kết quả kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại mục 4.8.2, 4.8.3 của tiêu chuẩn này. 

6  Tham chiếu quy định xe chữa cháy 

Tham chiếu yêu cầu kỹ thuật xe chữa cháy quy định tại Bảng 7. 

 
Bảng 7 - Tham chiếu yêu cầu kỹ thuật xe chữa cháy 

 

Thứ tự Mục 
Xe chữa cháy 

téc nước 
Xe chữa cháy 
không có téc 

Xe chở nước 
chữa cháy 

1 4.1 x x x 

2 4.2.1.1 x x x 

3 4.2.1.2 x x - 

4 4.2.1.3 x x - 

5 4.2.1.4 x x x 

6 4.2.1.5 x x - 

7 4.2.1.6 x x x 

8 4.2.2.1 x x - 

9 4.2.2.2 x - x 
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10 4.3.1 x x x 

11 4.3.2 x x x 

12 4.3.3 x - x 

13 4.4.1 x x - 

14 
4.4.2.1 

x x x (trừ 
4.4.2.1.2) 

15 4.4.2.2 x x - 

16 4.4.2.3 x x - 

17 
4.4.3 

x - x (trừ 
4.4.3.2.1) 

18 4.4.4 x x - 

19 4.4.5 x x - 

20 4.4.6 x x - 

21 4.4.7 x x x 

22 4.4.7 x x x 

23 4.4.8 x x x 

24 4.4.9 x x x 

25 4.5 x x x 

26 4.6 x x x 

27 4.7 x x x 

Bảng 7 - Tham chiếu yêu cầu kỹ thuật xe chữa cháy (kết thúc) 
 

Thứ tự Mục 
Xe chữa cháy 

téc nước 
Xe chữa cháy  
không có téc 

Xe chở nước 
chữa cháy 

28 4.8 x x x 

29 5.1 x x x 

30 5.2.1.1 x x x 

31 5.2.1.2 x x - 

32 5.2.1.3 x x - 

33 5.2.1.4 x x x 

34 5.2.1.5 x x - 

35 5.2.1.6 x x x 

36 5.2.2.1 x x - 

37 5.2.2.2 x - x 
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38 5.3.1 x x x 

39 5.3.2 x x x 

40 5.3.3 x - x 

41 5.4.1 x x - 

42 5.4.2.1 x x 
x (trừ 

5.4.2.1.2) 

43 5.4.2.2 x x - 

44 5.4.2.3 x x - 

45 5.4.3 x - 
x (trừ 

5.4.3.2.1) 

46 5.4.4 x x - 

47 5.4.5 x x - 

48 5.4.6 x x - 

49 5.4.7 x x x 

50 5.4.7 x x x 

51 5.4.8 x x x 

52 5.4.8 x x x 

53 5.5 x x x 

54 5.6 x x x 

55 5.7 x x x 

56 5.8 x x x 

57 7 x x x 

 

7 Đóng gói, vận chuyển và bảo quản 

7.1  Đóng gói 

7.1.1  Nhà sản xuất chọn đóng gói không che đậy xe chữa cháy thì các cửa xe, khoang thiết bị đều phải 

đóng và khóa. 

7.1.2  Các tài liệu đóng gói phải dùng vật liệu chống ẩm. 

7.1.3  Các bộ phận crôm lộ bên ngoài phải được phủ bằng dầu chống gỉ và đèn chiếu sáng bên ngoài xe, 

đèn cảnh báo phải được bao phủ bằng màng nhựa. 

7.1.4  Khi sử dụng phương tiện vận chuyển bằng đường sắt (đường thủy), động cơ không được có nước 

dư, thùng nhiên liệu không được có dầu dư, ắc quy phải ngắt kết nối với các thiết bị đầu cuối dương và âm. 
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7.2  Vận chuyển 

7.2.1  Khi chọn vận chuyển bằng phương pháp chạy xe, phải tuân thủ các quy định về lái xe chữa cháy 

mới trong sách hướng dẫn sử dụng. 

7.2.2  Khi chọn vận chuyển bằng đường sắt (đường thủy), phải chấp hành quy định tương quan vận 

chuyển đường sắt (đường thủy). 

7.3 Bảo quản 

Khi phải lưu trữ trong thời gian dài, phải tháo hết nước và nhiên liệu, ngắt điện, đỗ xe ở vị trí bảo vệ 

không bị mưa, ẩm ướt, ánh nắng mặt trời, khí ăn mòn, vị trí thông gió tốt và tiến hành bảo dưỡng và bảo 

trì theo quy định trong sách hướng dẫn sử dụng. 

  



 
TCVN 13316-2:202… 

 30 

Phụ lục A 
(quy định) 

Kiểm tra dung tích téc 

A1  Các phép thử 

Xác định dung tích téc bằng một trong các phương pháp thử sau: 

A1.1 Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp đổ vào. 

A1.2 Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp đổ ra. 

A2  Phương tiện thử 

A2.1  Các phương tiện dùng để thử theo phương pháp sử dụng bình chuẩn được quy định trong BảngA1. 

Bảng A1 – Đặc trưng kỹ thuật phương tiện dùng để thử 

theo phương pháp sử dụng bình chuẩn 

TT Tên phương tiện dùng để thử Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản 

1 Chuẩn đo lường  

1.1 Bộ bình chuẩn kim loại 
Dung tích của bình lớn nhất không nhỏ hơn 1/10 dung 
tích danh định của téc, có cấp chính xác/độ không đảm 
bảo đo ≤ 1/3 MPE của téc. 

1.2 Bình chuẩn kim loại 
- Phạm vi đo đến 250L 

- Cấp chính xác 0,2 % 

2 Phương tiện đo khác  

2.1 Ống đong 
- Phạm vi đo: đến 2000mL 

- Cấp chính xác: A hoặcB. 

2.2 Nhiệt kế 

- Phạm vi đo: (0 ÷ 50)oC 

- Giá trị độ chia  ≤ 0,5oC 

- Sai số cho phép lớn nhất củanhiệt kế = ± 0,5oC. 

2.3 Thước cuộn Giá trị độ chia 1 mm 

2.4 Thước vạch 
- Phạm vi đo phùhợp 

- Giá trị độ chia: 1mm 

3 Phương tiện phụ  

 Hệ thống cấp nước Có khả năng cung cấp nước sạch phù hợp với téc 

GHI CHÚ: MPE là sai số cho phép lớn nhất. 

A2.2  Các phương tiện dùng để thử theo phương pháp sử dụng đồng hồ chuẩn được quy định trong 

BảngA2. 

Bảng A2 – Đặc trưng kỹ thuật phương tiện dùng để thử 
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theo phương pháp sử dụng đồng hồ chuẩn 

 

TT Tên phương tiện dùng để thử Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản 

1 Chuẩn đo lường  

1.1 Đồng hồ chuẩn 

- Độ chính xác/ độ không đảm bảo đo ≤ 1/3 MPE của téc. 

- Lưu lượng đảm bảo để thựchiện mỗi phép đo cho mỗi 
ngăn từ 5 phút đến 30phút. 

1.2 Bình chuẩn kim loại 
- Phạm vi đo đến 250L 

- Cấp chính xác: 0,2% 

2 Phương tiện đo khác  

2.1 Ống đong 
- Phạm vi đo: đến 2000mL 

- Cấp chính xác: A hoặcB. 

2.2 Nhiệt kế 

- Phạm vi đo: (0 ÷ 50)oC 

- Giá trị độ chia  ≤ 0,5oC 

- Sai số cho phép lớn nhất củanhiệt kế: ± 0,5oC. 

2.3 Thước cuộn - Giá trị độ chia 1 mm. 

2.4 Thước vạch 
- Phạm vi đo phùhợp 

- Giá trị độ chia: 1mm 

3 Phương tiện phụ  

 Hệ thống cấp nước Có khả năng cung cấp nước sạch phù hợp với téc 

A2.3  Các phương tiện dùng để thử theo phương pháp sử dụng cân chuẩn được quy định trong BảngA3. 

 
Bảng A3 – Đặc trưng kỹ thuật phương tiện dùng để thử 

theo phương pháp sử dụng cân chuẩn 

 

TT Tên phương tiện dùng để thử Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản 

1 Chuẩn đo lường  

 Cân chuẩn 

- Phạm vi đo: ≥ 1/10 khối lượng tương đương dung tích 
danhđịnh của téc. 

- Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,05%. 

2 Phương tiện đo khác  

2.1 Ống đong 
- Phạm vi đo: đến 2000mL 

- Cấp chính xác: A hoặcB. 

 

Bảng A3 – Đặc trưng kỹ thuật phương tiện dùng để thử 

theo phương pháp sử dụng cân chuẩn (kết thúc) 
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TT Tên phương tiện dùng để thử Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản 

2.2 Nhiệt kế 

- Phạm vi đo: (0 ÷ 50)oC 

- Giá trị độ chia  ≤ 0,5oC 

- Sai số cho phép lớn nhất củanhiệt kế: ± 0,5oC. 

2.3 Tỷ trọng kế 
- Phạm vi đo: (990 ÷ 1000) kg/m3 

- Sai số cho phép lớn nhất: ± 0,5 kg/m3 

2.4 Thước cuộn - Giá trị độ chia 1 mm. 

2.5 Thước vạch 
- Phạm vi đo phùhợp 

- Giá trị độ chia: 1mm 

3 Phương tiện phụ  

3.1 Hệ thống cấp nước Có khả năng cung cấp nước sạch phù hợp với téc 

3.2 Bình cân  

A3  Điều kiện thử 

Khi tiến hành thử phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

- Hệ thống đường ống công nghệ liên kết từ nguồn nước qua các chuẩn dung tích đến téc phải đảm bảo 

kín, phù hợp với phương pháp thử. 

- Mặt bằng thử (bệ thử) phải bằng phẳng, chịu được tải trọng lớn nhất của téc cần thử. 

- Nguồn nước sạch để thử phải đảm bảo cung cấp đủ nước trong quá trình thử theo yêu cầu của phương 

pháp thử. 

A4  Tiến hành thử 

A4.1  Quy địnhchung 

A4.1.1   Trước khi tiến hành thử phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:  

- Tất cả các bình chuẩn, ống đong phải được tráng rửa sạch sẽ;  

- Cân điện tử phải được bật sấy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

- Phải làm sạch mặt trong téc, không được để lại nước hay dung dịch khác trong téc. 

A4.1.2  Trong quá trình xả nước từ chuẩn vào xi téc hay từ téc ra chuẩn phải bảo đảm sao cho 

nước không sót lại trong bình chuẩn, trong téc, trong ống dẫn hoặc vãi ra ngoài. Nếu có sơ suất, phải xác 

định lại dung tích thực của xi téc từ đầu. 

A4.1.3 Dung tích thực của téc được xác định theo phương pháp đổ vào (xả nước từ bình chuẩn, đồng hồ 

chuẩn, cân chuẩn vào téc), hoặc theo phương pháp đổ ra (xả nước từ téc ra bình chuẩn, cân chuẩn). 
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A4.1.4  Việc lựa chọn số lần sử dụng các loại bình chuẩn, cân chuẩn tham gia trong phép đo thực 

hiện theo nguyên tắc: Tổng số lần sử dụng các bình chuẩn, cân chuẩn là ít nhất. 

A4.1.5  MPE = ± 0,3 %. 

A4.2  Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp đổvào 

A4.2.1   Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp sử dụng bình chuẩn. Trình tự thực hiện 

một phép đo như sau: 

Bước 1: Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng thử, xả hết nước trong téc, đóng kín van xả của téc. 

Lựa chọn các bình chuẩn cần sử dụng theo nguyên tắc quy định tại A.4.1và tổng thể tích các lần xả tương 

ứng với dung tích danh định của téc. 

Bước 2: Lần lượt cho nước vào các bình chuẩn được chọn đến vạch dấu danh định và xả vào téc. 

Bước 3: Đọc nhiệt độ nước bình chuẩn. 

Bước 4: Đọc nhiệt độ nước téc sau khi nạp nước đến tấm mức. 

Bước 5: Dùng các bình chuẩn có dung tích nhỏ thích hợp và ống đong xả tiếp nước vào téc cho đến khi 

mức nước ngang với mặt trên của tấm mức. 

Bước 6: Lặp lại bước 2 đến bước 5 cho đến khi mức nước trong téc gần đến tấm mức. 

Bước 7: Dung tích thực của téc được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ bình chuẩn và ống đong vào 

téc. 

A4.2.2   Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp sử dụng đồng hồ chuẩn. Trình tự thực 

hiện một phép đo như sau: 

Bước 1: Cho ô tô téc đỗ trên mặt bằng thử. 

Bước 2: Bật bơm điền nước qua đồng hồ chuẩn và đường ống xả vào téc một lượng nước tương ứng đuổi 

hết khí rồi tắt bơm và đóng kín van xả từ đồng hồ chuẩn vào téc. 

Bước 3: Xả hết nước trong téc, đóng kín van xả của téc. 

Bước 4: Xóa số đồng hồ chuẩn, mở van xả từ đồng hồ chuẩn vào téc, nạp nước liên tục từ đồng hồ chuẩn 

vào téc cho đến khi mức nước trong téc gần đến tấm mức. 

Bước 5: Đọc và ghi ít nhất 02 giá trị nhiệt độ nước qua đồng hồ chuẩn trong thời gian nạp nước vào téc, 

lấy giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành một phép đo. Đọc nhiệt độ nước téc sau khi 

nạp nước đến tấm mức. 

Bước 6: Dùng các bình chuẩn có dung tích nhỏ thích hợp đong tiếp nước vào téc cho đến khi mức nước 

ngang với mặt trên của tấm mức. 

Bước 7: Dung tích thực của téc được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ đồng hồ chuẩn vào téc. 
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A4.2.3   Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp sử dụng cân chuẩn. Trình tự thực hiện 

một phép đo như sau: 

Bước 1: Cho ô tô téc đỗ trên mặt bằng thử, xả hết nước trong téc, đóng kín van xả của téc. 

Bước 2: Bật cân điện tử sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất.  

Bước 3: Đóng van xả bình chứa của cân, đưa số chỉ của cân về “0” 

Bước 4: Nạp nước vào bình chứa của cân cho đến khi gần mức tải trọng tối đa do nhà sản xuất qui định thì 

dừng lại và ghi số chỉ của cân. 

Bước 5: Đọc nhiệt độ nước của cân chuẩn. 

Bước 6: Xả nước từ bình chứa của cân vào téc. 

Bước 7: Đọc nhiệt độ nước trong téc sau khi nạp nước đến tấm mức. 

Bước 8: Lặp lại bước 3 đến bước 5 cho đến khi mức nước ngang với mặt trên của tấm mức. 

Bước 9: Dùng tỷ trọng kế để xác định khối lượng riêng của nước (hoặc sử dụng công thức trong mục A5 

Phụ lục A). 

Bước 10: Dung tích thực của téc được tính bằng tổng thể tích nước đã quy đổi xả từ cân chuẩn vào téc. 

* Công thức quy đổi từ khối lượng sang thể tích như sau: 

𝑉 =  
𝑀đ

ρ
 

Trong đó: 

- V: thể tích quy đổi (L). 

- Mđ: tổng khối lượng nước (kg). 

- ρ: khối lượng riêng của nước (kg/L). 

A4.3 Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp đổra 

A4.3.1 Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp sử dụng bình chuẩn. Trình tự thực hiện một 

phép đo như sau: 

Bước 1: Cho ô tô téc đỗ trên mặt bằng thử, đóng van téc và xả nước vào téc, điều chỉnh mức nước trong 

téc ngang với mặt trên của tấm mức. 

Lựa chọn các bình chuẩn cần sử dụng theo nguyên tắc quy định tại A.4.1và tổng thể tích các lần xả tương 

ứng với dung tích danh định của téc. 

Bước 2: Đọc nhiệt độ nước trong téc. 

Bước 3: Đặt bình chuẩn ở vị trí thấp hơn đường xả của téc. Tráng ướt và đóng van xả của bình chuẩn. 
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Bước 4: Xả nước từ téc vào các bình chuẩn và ống đong thích hợp đã được lựa chọn đến vạch dấu danh 

định. 

Bước 5: Đọc nhiệt độ nước bình chuẩn. 

Bước 6: Sau đó xả hết nước ra khỏi bình chuẩn và ống đong. 

Bước 7: Lặp lại bước 2 đến bước 6 cho đến khi hết nước trong téc. 

Bước 8: Dung tích thực của téc được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ téc ra bình chuẩn. 

A4.3.2 Xác định dung tích thực của téc theo phương pháp sử dụng cân chuẩn. Trình tự thực hiện một phép 

đo như sau: 

Bước 1: Cho ô tô téc đỗ trên mặt bằng thử, đóng van téc và xả nước vào téc, điều chỉnh mức nước trong 

téc ngang với mặt trên của tấm mức. 

Bước 2: Đọc nhiệt độ nước trong téc. 

Bước 3: Đặt cân chuẩn và bình chứa ở vị trí thấp hơn đường xả của téc, Bật cân điện tử sấy máy tối thiểu 

30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất cân. Đóng van xả bình chứa, đưa số chỉ của cân về “0”. 

Bước 4: Xả nước từ téc vào bình chứa của cân cho đến khi hiển thị của cân gần mức tải trọng tối đa do nhà 

sản xuất qui định thì dừng lại và ghi số chỉ của cân. 

Bước 5: Đọc nhiệt độ nước của cân chuẩn. 

Bước 6: Sau đó xả hết nước ra khỏi bình chứa. Lặp lại quá trình như vậy cho đến khi hết nước trong téc. 

Bước 7: Dùng tỷ trọng kế để xác định khối lượng riêng của nước (hoặc sử dụng công thức trong mục A5 

Phụ lục A). 

Bước 8: Dung tích thực của téc được tính bằng tổng thể tích nước đã quy đổi xả từ téc ra cân chuẩn 

* Công thức quy đổi từ khối lượng sang thể tích như sau:  

𝑉đm =  
𝑀đ

ρ
 

Trong đó: 

- Vđm: thể tích quy đổi (L). 

- Mđ: tổng khối lượng nước (kg). 

- ρ: khối lượng riêng của nước (kg/L). 

A5 Xác định dung tích thực tế và sai số của téc 

A5.1 Xác định dung tích thực tế của téc tại nhiệt độ 200C 
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Dung tích thực tế của téc tại nhiệt độ 200C được tính theo công thức: 

a. Theo phương pháp dùng bình chuẩn. 

 

𝑉đ𝑚(20) =
∑ 𝑉𝑏𝑖(20) ∗ 𝐶𝑡𝑠𝑏𝑖 ∗ 𝐶𝑡𝑙𝑏𝑖

𝐶𝑡𝑠𝑥 ∗ 𝐶𝑡𝑙𝑥
                (1) 

 

b. Theo phương pháp dùng đồng hồ chuẩn. 

 

𝑉đ𝑚(20) =
𝑉𝑑ℎ ∗ 𝐶𝑡𝑙𝑑ℎ

𝐶𝑡𝑠𝑥 ∗ 𝐶𝑡𝑙𝑥
                (2) 

 

c. Theo phương pháp dùng cân chuẩn. 

 

𝑉đ𝑚(20) =
∑

𝑀𝑖

ρ𝑖

𝐶𝑡𝑠𝑥 ∗ 𝐶𝑡𝑙𝑥
                (3) 

Trong đó: 

Vdh: thể tích chỉ trên đồng hồ chuẩn, L. 

Vbi(20): dung tích của bình chuẩn thứ i tại 200C, L. 

Mi: khối lượng nước lần cân thứ i (kg) (Mc = M1 + M2 + ... + Mn).  

ρ(i): khối lượng riêng của nước tại lần cân thứ i, L. 

b: viết tắt của bình chuẩn.  

dh: viết tắt của đồng hồ.  

x: viết tắt của téc. 

Cts: là số hiệu chính dung tích bình chuẩn và téc về nhiệt độ 200C, được tính như sau:  

𝐶𝑡𝑠𝑏 = 1 +  𝛼𝑏𝑖(20 − 𝑡𝑏𝑖) 

Với: αbi: hệ số giãn nở nhiệt khối của bình chuẩn thứ i, 1/oC;  

tbi: nhiệt độ nước trong bình chuẩn thứ i, oC. 

Ctsx= 1+αx (20 - tx) 

Với  αx: hệ số giãn nở nhiệt khối của téc, 1/oC.  

tx: nhiệt độ nước trong téc, oC. 
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Ctl: là số hiệu chính thể tích của nước tại đồng hồ chuẩn, bình chuẩn và téc về nhiệt độ 200C, được tính như 

sau: 

Ctl = 1 + γ (t - 20). 

Với  γ: hệ số dãn nở nhiệt khối của nước, 1/oC.  

t: nhiệt độ nước, oC. 

Kết quả tính Vđ (20) theo công thức trên được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ 5, L. 

A5.2 Xác định dung tích thực tế nước của chuẩn tại nhiệt độ 20oC 

Vi (20) = V (td) × [1 + γ (td-20)] (4) 

Trong đó: 

γ: hệ số dãn nở nhiệt khối của nước, 1/oC. 

Kết quả tính V (20) theo công thức trên được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ 5, L.  

Td: nhiệt độ nước đo được tại chuẩn, oC. 

V (td): số chỉ của chuẩn tại nhiệt độ td (oC), L. 

Vi: dung tích thực tế nước của chuẩn tại lần đo thứ i, L. 

Vc = V1 + V2 + … + Vn. 

- Giá trị αx, γ tham khảo Bảng A4 và Bảng A5 sau. 

Bảng A4 - Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của một số vật liệu thườnggặp 

TT Vật liệu Hệ số giãn nở theo nhiệt độγ, 10-60C-1 Độ chính xác, δ 

1 Inox 304 51,8 ± 10 % 

2 Inox 316 47,7 ± 10 % 

3 Inox 17- 4PH 32,4 ± 10 % 

4 Thép các bon, gama 33,5 ± 10 % 

 

Bảng A5 - Hệ số giãn nở theo khối nhiệt độ của một số lưu chất thường gặp  
trong khoảng nhiệt độ từ 15 0C đến 500C 

TT Lưu chất Hệ số giãn nở khối theo nhiệt độ β, 0C-1 Độ chính xác, δ, 0C-1 

1 Nước 0,00032 ± 0,00016 
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A5.3 Xác định khối lượng riêng củanước 

Khối lượng riêng của nước ρw (kg/m3) được xác định theo công thức: 

ρ𝑤 = ∑[𝑎𝑖 − (𝑡𝑤)𝑖]

4

𝑖−0

                     (5) 

Trong đó: 

a0 = 9,9985308.102 kg/m3 

a1 = 6,326930.10-2 (0C)-1 kg/m3 

a2 = 8,523829.10-3 (0C)-2 kg/m3 

a3 = 6,943248.10-5 (0C)-3 kg/m3 

a4 = -3,821216.10-7 (0C)-4 kg/m3 

tw: nhiệt độ của nước. 

Ghi chú: 

Khối lượng riêng của nước cũng có thể lấy qua phòng thí nghiệm hoặc xác định trực tiếp bằng tỷ trọng 

kếnước. 

Nếu chênh lệch nhiệt độ giữa các lần đo của bình chuẩn, đồng hồ chuẩn, cân chuẩn với téc ≤ 3 oC thì bỏ 

qua phép tính về nhiệtđộ. 

A.5.3 Sai số của xi téc được tính theo công thứcsau: 

𝐸 =
𝑉đ𝑚 − 𝑉đ𝑐

𝑉đ𝑐
 𝑋 100 [%]                            (6) 

Trong đó: 

Vđm: dung tích thực tế mới của xi téc. 

Vđc: dung tích thực tế cũ sơn trên cổ xi téc hoặc trong giấy chứng nhận thử. 

Ghi chú: Nếu sai số lớn hơn MPE thì ta thực hiện việc thử téc theo phương pháp thử ban đầu. 
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