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Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy phun sương - Yêu 

cầu thiết kế, kỹ thuật 
Fire protection - Spraying water mist system - Design and Installation Requirements 

 

Phần 1 - Các quy định chung 

1.1 Phạm vi áp dụng:  

1.1.1Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, bảo trì và vận hành các hệ thống 

phun sương phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu nguy cơ và tổn thất do cháy gây ra,  bảo vệ an 

toàn cho con người và tài sản. 

1.1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến hiệu suất dập lửa, cường độ phun, cách thiết kế một hệ thống 

để kiểm soát, ngăn chặn, hoặc dập tắt đám cháy, hoá chất chữa cháy. Những nội dung này sẽ áp dụng 

theo các quy định tại Quy Chuẩn 06, TCVN 3890, TCVN 7336:2020 PCCC - Hệ thống chữa cháy tự 

động bằng nước - Yêu cầu thiết kế, TCVN 13457-1:2022 PCCC - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: 

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia, TCVN 6309-9:2013 Phòng cháy chữa cháy 

- Hệ thống sprinkler tự động - Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương. 

1.2 Mục đích:  

1.2.1 Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp sự bảo vệ tài sản và tính mạng khi xảy ra cháy nổ bằng 

cách tiêu chuẩn hóa các yêu cầu thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, bảo dưỡng và vận hành hệ thống chữa 

cháy phun sương sử dụng để: 

(1) Chữa cháy 

(2) Chống cháy 

(3) Kiểm soát cháy 

(4) Kiểm soát nhiệt độ 

(5) Bảo vệ chống phơi nhiễm  

1.2.2 Trong trường hợp người thiết kế áp dụng các giải pháp công nghệ và kỹ thuật không được đề 

cập trong tiêu chuẩn này, người thiết kế phải chịu trách nhiệm chứng minh về tính hợp lệ của việc áp 

dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng, và bản thiết kế với cơ quan quản lý để được phê duyệt.  

1.2.3 Khi thiết kế của hệ thống phun sương chữa cháy, phải dựa trên đặc điểm cháy nổ của đối tượng 

bảo vệ, các biện pháp kỹ thuật dập lửa, đặc tính của dung dịch dập lửa (nước, nước pha chất chữa 

cháy), quy trình vận hành an toàn của cơ sở… để đưa ra giải pháp kỹ thuật hiệu quả, đảm bảo an toàn, 

tin cậy, công nghệ tiên tiến, và hiệu quả kinh tế hợp lý. 

1.2.4 Việc thiết kế, thẩm định, thi công, nghiệm thu và quản lý vận hành và bảo trì hệ thống phun 

sương chữa cháy ngoài việc phải phù hợp với quy định trong Tiêu chuẩn này ra, còn phải phù hợp 

những quy định tiêu chuẩn hiện hành. 

1.3 Các ứng dụng: 

Hệ thống phun sương chữa cháy là một biện pháp bảo vệ chống cháy dựa trên việc sử dụng đầu phun 

sương rất mịn (tức là nước phun sương). Chính các giọt sương nhỏ cho phép kiểm soát, chữa cháy 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN XXX:XXX 
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bằng cách làm mát ngọn lửa và ống lửa, làm loãng nồng độ oxy, giảm nhiệt bức xạ, và phòng chống 

cháy lan bằng cách làm ướt trước chất cháy. Hệ thống phun sương đã tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm 

soát, chữa cháy hoặc dập tắt nhiều loại đám cháy. Tiềm năng ứng dụng bao gồm: 

(1) Cháy phun khí (vỡ đường ống dẫn khí, rò khí); 

(2) Chất lỏng dễ cháy và dễ bắt lửa, bao gồm cả kho chứa; 

(3) Chất rắn nguy hiểm, bao gồm cả đám cháy liên quan đến đồ nhựa, bọt nhựa; 

(4) Bảo vệ người ngồi trên máy bay khỏi đám cháy xung quanh đủ lâu để có thời gian thoát ra ngoài; 

(5) Đám cháy thông thường (Loại A) dễ cháy như giấy, gỗ và hàng dệt may; 

(6) Các nguy cơ cháy nổ trong khu vực có người quy định tại Phần 3; 

(7) Các mối nguy hiểm về điện, chẳng hạn như máy biến áp, máy cắt, mạch điện, cầu dao, thiết bị quay 

và đường hầm cáp; 

(8) Thiết bị điện tử, bao gồm cả viễn thông; 

(9) Đường cao tốc và đường hầm (xem NFPA 502); 

(10) Nhà chứa máy bay chiến đấu, nhà chứa máy bay hạng nhẹ và trực thăng. 

1.3.1 Hệ thống  phun sương chữa cháy sử dụng nước hay dung dịch chữa cháy pha chất phụ gia chữa 

cháy, chất chữa cháy gốc nước  nước, chất tạo bọt được áp dụng dập các đám cháy : 

(1) Hạng A: bông, vải, sợi, gỗ, nhựa, cao su, giấy…  

(2) Hạng B: các loại chất lỏng dễ cháy.  

(3) Hạng E: thiết bị mang/tích điện trong không gian kín, cháy bề ngoài chất rắn dễ cháy, cháy chất 

lỏng dễ cháy và cháy của thiết bị có điện trong không gian kín tương đối (ví dụ tủ điện và thiết bị 

điện trong nhà) và không gian hở (ví dụ máy biến áp ngoài trời), pin và trạm sạc pin. 

1.3.2 Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng nước và chất tạo bọt  (ngoại trừ các chất chữa cháy 

dạng phụ gia nước hay gốc nước có khả năng thấm nhập sâu, hạ nhiệt nhanh, giảm thiểu nồng độ gây 

nổ, chữa cháy kim loại, và có khả năng chữa cháy 3 chiều) không được áp dụng dập lửa trong các tình 

huống dưới đây:  

1.3.2.1 Cháy ngầm/âm ỉ vật liệu cháy Hạng A dạng chất đống. Đám cháy sâu của chất rắn dễ cháy. 

1.3.2.2 Cháy các loại hoá chất dạng rắn hoặc lỏng có phản ứng với nước tạo ra sản phẩm độc hại, gây 

cháy (đất đèn, than đá, kim loại…), gây phá vỡ cấu trúc kim loại (acid), gây nổ hay bùng phát rộng quy 

mô cháy .  

1.3.2.3 Đám cháy về chất có thể gặp nước xảy ra phản ứng mạnh hoặc nảy sinh chất độc hại lớn về 

kim loại dễ hòa hợp và chất tổng hợp. Cụ thể: 

(1) Kim loại phản ứng, chẳng hạn như liti, natri, kali, magiê, titan, zirconium, uranium và plutonium. 

(2) Các alkoxit kim loại, ví dụ như natri metoxit 

(3) Các amit kim loại, ví dụ như amit natri 

(4) Cacbua, ví dụ như cacbua canxi 

(5) Halogenua, ví dụ như clorua benzenl và clorua nhôm 

(6) Các hyđrua, ví dụ như hyđrua nhôm 
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(7) Oxyhalides, ví dụ như oxybromide phốt pho 

(8) Silan, ví dụ như trichloromethylsilane 

(9) Sulfua, ví dụ như photpho pentasulfua 

(10) Cyanates, ví dụ như methylisocyanate 

1.3.2.4 Đám cháy các bồn chứa chất lỏng/khí nén hoá lỏng dễ cháy trong không gian kín (biến áp, bồn 

bể xăng, xe bồn). Khi phun nước sẽ tạo ra hơi nước có áp suất gây nổ.  

1.3.2.5 Đám cháy chất khí dễ cháy nổ. 

1.3.3 Với các hệ thống phun sương chữa cháy cho các máy móc cơ khí, nhiệt luyện… cần có các giải 

pháp chống bỏng hơi. Ví dụ, hệ thống dập lửa tự động kích hoạt dập cháy kim loại màu trong một máy 

CNC trong khi xung quanh có người. Hơi nước nóng sẽ nhanh chóng lan toả toàn khu vực xung quanh 

gây bỏng hơi. 

1.3.4 Các hệ thống phun sương chữa cháy ứng dụng công nghệ phun siêu âm (âm thanh) chỉ được 

lựa chọn áp dụng nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu quy định trong tiêu chuẩn này và dựa trên kết 

quả thực nghiệm. 

1.3.5 Ngoài việc áp dụng các qui định trong tiêu chuẩn này, các hệ thống phun sương chữa cháy sử 

dụng nước hoặc chất chữa cháy gốc nước (chất chữa cháy gốc nước  nước) với mục đích làm mát, 

dập cháy cho các trạm biến áp, tủ điện, tua-bin phát điện, pin litium, trạm sạc pin, và các thiết bị điện 

phải đảm bảo áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn về điện (giảm thiểu dòng rò dẫn đến đầu phun). 

1.4 Hệ thống đơn vị đo lường 

Tiêu chuẩn này áp dụng hệ thống đo lường quốc tế (SI). Với các đơn vị đo lường không theo hệ thống 

này sẽ được quy đổi theo bảng dưới đây. 

Bảng 1.4 - Đơn vị đo lường và hệ số chuyển đổi  

Tên đơn vị Ký hiệu Hệ số quy đổi  

Milimet  mm 1 inch = 25,4 mm 

Mét vuông m2 1 ft2 = 0,0929 m2 

Lít  L 1 gallon = 3,785L 

Đề xi mét khối  dm3 1 gallon = 3,785 dm3 

Mét khối  m3 1 ft3  = 0,028317 m3 

Ki lô gam  kg 1 lb = 0,4536 kg 

Ki lô gam/mét khối  kg/m3 1 lb/ft3 = 16,0183 kg/m3 

Pascal Pa 1 psi = 6895 Pa 

Bar Bar 1 psi = 0,0689 bar 
1 bar = 105 Pa 

Lít/phút/mét vuông  L/phút/m2 1 gpm = 40,746 L/phút/m2 

Mi cờ rô mét  μm 1 mm = 1000 μm 
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1.5 An toàn. 

1.5.1 Khoảng cách với thiết bị điện. 

1.5.1.1 Tất cả các thành phần hệ thống phun sương chữa cháy phải được bố trí tại vị trí đảm bảo duy 

trì khoảng cách tối thiểu với các thiết bị tích điện theo quy định về an toàn điện tại QCVN 01:2020/BCT. 

1.5.1.2 Trường hợp không đạt khoảng cách an toàn theo quy định, các thành phần của hệ thống phun 

sương chữa cháy phải được bọc cách điện và có giải pháp đảm bảo an toàn. 

1.5.1.3 Khoảng cách mặt đất được chọn phải đáp ứng lớn hơn các mức tăng chuyển mạch hoặc cách 

điện theo quy định cho từng mức điện áp. 

1.5.1.4 Khe hở giữa các bộ phận được cấp điện không bọc cách điện của thiết bị hệ thống điện và bất kỳ 

phần nào của hệ thống phun sương không được nhỏ hơn khoảng cách tối thiểu để đảm bảo cách điện. 

1.5.2 An toàn môi trường. Khi thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy và lựa chọn chất chữa cháy 

gốc nước để bảo vệ các khu vực nguy hiểm phải cân nhắc các ảnh hưởng đến môi trường. 

1.5.3 An toàn trong ứng cứu và thoát hiểm: Khi thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy phải có 

các hướng dẫn liên quan đến an toàn trong việc ứng cứu và thoát hiểm sau: 

1.5.3.1 Chỉ dẫn thoát hiểm cho người bị mắc kẹt. 

1.5.3.2 Cảnh báo và ngăn chặn sự tiếp cận đến khu vực có nguy hiểm từ thiết bị cao áp 

1.5.3.3 Hướng dẫn giải cứu người bị mắc kẹt. 

Phần 2 - Các thuật ngữ và định nghĩa 

2.1 Giọt sương: là các giọt nước có kích thước bằng hoặc nhỏ hơn 1000 μm. 

(Dvf . Dv 0,50 là đường kính trung bình của các giọt theo thể tích. Trong đó 50%tổng thể tích chất lỏng 

chứa các giọt nhỏ hơn đường kính quy định và 50% còn lại là những giọt có đường kính lớn hơn quy định). 

2.2. Nước: được hiểu là nước sạch không chứa các tạp chất có kích thước trên xxx nano mét. Có thể 

sử dụng nước sinh hoạt. 

2.3. Chất phụ gia chữa cháy và dung dịch chữa cháy 

2.3.1. Chất phụ gia chữa cháy (Water Addictives): là bất kỳ một hoá chất chữa cháy nào có đặc tính 

làm tăng khả năng làm mát, chữa cháy, giảm bức xạ nhiệt, giảm khói, giảm nồng độ hơi, khí gây cháy 

của nước khi hoà trộn với nước. Các hoá chất này được gọi là chất phụ gia chữa cháy hay chất chữa 

cháy gốc nước theo quy định tại TCVN 13457:2022 - Tiêu chuẩn về chất phụ gia nước dùng chữa cháy 

và giảm thiểu hơi/ khí gây cháy hoặc NFPA 18A. 

2.3.2. Dung dịch chữa cháy: là dung dịch tạo ra bằng cách hoà chất phụ gia chữa cháy với nước sử 

dụng để làm mát, chữa cháy, giảm bức xạ nhiệt, giảm khói, giảm nồng độ hơi, khí gây cháy. 

2.4. Phối trộn chất phụ gia chữa cháy với nước: là việc hoà trộn chất phụ gia chữa cháy với nước 

theo tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất chất phụ gia chữa cháy. Phương pháp hoà trộn có thể là hoà 

trộn sẵn với nước trước khi đưa vào bình hay bồn chứa hoặc hoà trộn trên đường ống cấp đến hệ 

thống phân phối nước thông qua các thiết bị phối trộn. Cụ thể: 

(1) Hòa trộn sẵn. Dung dịch phụ gia được đưa vào hòa trộn theo tỷ lệ phần trăm phụ gia được xác 

định trước với nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần chú ý đảm bảo nước/dung dịch phụ gia sẽ 

không ăn mòn bình chứa dung dịch. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2248
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(2) Hòa trộn theo số liệu. Sử dụng máy bơm phụ gia riêng biệt để bơm phụ gia vào dòng cháy nước 

theo các số liệu tính toán để đảm bảo tỷ lệ hòa trộn đạt đúng yêu cầu cần có. Việc đo và kiểm soát tỷ lệ 

hòa trộn  có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động. 

(3) Hòa trộn cân bằng áp suất. Sử dụng máy bơm hoặc bể màng (dạng bình bọng đái) có chứa chất 

phụ gia với cùng với một loại lỗ phun để cố định tỷ lệ phần trăm phụ gia tương thích với lưu lượng 

nước. Khi lưu lượng nước thay đổi, kích thước lỗ phun cũng thay đổi tương ứng cho phép phụ gia 

nhiều hơn hoặc ít hơn đưa vào bơm hoặc bơm vào hệ thống nước. 

2.5. Mục đích sử dụng hệ thống phun sương trong PCCC 

2.5.1 Chữa cháy: là việc dập tắt hoàn toàn đám cháy cho đến khi không còn các chất đang cháy 

2.5.2 Chống cháy: là việc giảm mạnh tỷ lệ nhiệt lượng giải phóng từ đám cháy và ngăn chặn sự bén 

cháy của chất cháy 

2.5.3 Kiểm soát cháy: là việc giới hạn quy mô cháy bằng các giải pháp cô lập khu vực cháy và chống 

cháy lan. 

2.5.4 Kiểm soát nhiệt độ: được hiểu là làm mát các bề mặt kết cấu, ngăn bức xạ nhiệt nhằm giảm 

nhiệt độ bề mặt, tăng khả năng chống chịu của kết cấu khi xảy ra cháy. 

2.5.5 Bảo vệ phơi nhiễm 

2.5.5.1 Giảm khói: là việc giảm tỷ lệ khói giải phóng từ đám cháy và ngăn cản sự phát tán ra các khu 

vực xung quanh. 

2.5.5.2 Giảm nồng độ hơi, khí gây cháy: là việc cô lập và giảm nồng độ của hơi, khí gây cháy, ngăn 

cản việc phát sinh phản ứng cháy. 

2.6 Hệ thống phun sương: Là hệ thống sử dụng áp lực để phun nước hay dung dịch chữa cháy qua 

các đầu phun tạo thành các giọt sương có kích thước bằng hoặc nhỏ hơn 1000 μm dùng để làm mát, 

kiểm soát và dập lửa, giảm bức xạ nhiệt, giảm thiểu hơi khí gây cháy. 

2.6.1 Hệ thống phun sương cao áp: là hệ thống phun sương sử dụng áp suất bằng hoặc lớn hơn 

34,5 bar hay 500 psi. 

2.6.2 Hệ thống phun sương trung áp: là hệ thống phun sương sử dụng áp suất bằng hoặc lớn hơn 

12,1 bar hay 175 psi nhưng nhỏ hơn 34,5 bar hay 500 psi. 

2.6.3 Hệ thống phun sương thấp áp: là hệ thống phun sương sử dụng áp suất thấp hơn 12,1 bar hay 

175 psi.  

2.7 Áp suất: 

2.7.1 Áp suất vận hành đầu phun: là giải (ngưỡng) áp suất đảm bảo đầu phun hoạt động theo đúng 

như niêm yết đạt yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn, hay dập tắt đám cháy.  

2.7.2 Áp suất chờ: là áp suất tĩnh thường trực trong hệ thống phân phối kín trước khi đầu phun được 

kích hoạt. 

2.7.3 Áp suất thiết kế hệ thống: là mức áp suất tối đa mà một phần hay toàn bộ hệ thống phun 

sương chữa cháy có thể chịu đựng được (mà không bị phá huỷ). 

2.7.4 Áp suất làm việc: ngưỡng áp suất cài đặt cao nhất đảm bảo chắc chắn phù hợp với mọi thành 

phần của hệ thống phun sương chữa cháy, ngoại trừ thiết bị chống quá áp. 

2.8 Thiết bị giảm áp: là thiết bị được thiết kế cho mục đích ngăn chặn mức áp suất vượt quá áp suất 

thiết kế cho các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống phun sương chữa cháy. 
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2.9 Van điều áp: là van được thiết kế cho mục đích giảm, điều chỉnh, kiểm soát hoặc hạn chế áp lực 

nước hay dung dịch chữa cháy. 

2.10 Bình chứa dung dịch và khí nén: là bình chứa được nén áp suất sẵn bằng khí nén theo quy 

định tại TCVN 7026:2013. 

2.9 Chất đẩy: là các loại khí nén sử dụng để tạo áp lực đẩy nước hoặc dung dịch chữa cháy ra khỏi 

các bình chứa qua hệ thống phân phối đến các đầu phun. 

2.10 Van giảm tải (van hồi): là van được thiết kế với mục đích thu hồi lưu lượng dư thừa dưới công 

suất của bơm tại áp suất cài đặt. 

2.11 Phun sương mù: là phổ phun sử dụng đầu phun Dv 0,99 (đường kính lỗ phun 0.99 mm) tạo ra 

một phân bố thể tích tích lũy theo lưu lượng của nước hay dung dịch chữa cháy với các giọt nhỏ hơn 

1000 μm trong phạm vi hoạt động  phía trước của đầu phun. 

2.12 Đầu phun sương: là thiết bị được thiết kế đặc biệt có một hoặc nhiều lỗ phun nhỏ theo thiết kế 

của nhà sản xuất để đảm bảo phun sương mù để làm mát, kiểm soát và dập lửa, chống cháy, chống 

phơi nhiễm từ đám cháy. Tham khảo thêm Phụ Lục xxx 

2.12.1 Đầu phun sương tự động: là đầu phun được thiết kế để hoạt động độc lập với các đầu phun 

khác trong cùng một hệ thống phun sương chữa cháy. Trên đầu phun có tích hợp thiết bị kích hoạt như 

đầu nổ, kim loại dễ nóng chảy, hoặc thiết bị điện tử. 

2.12.2 Đầu phun sương đa chức năng: là đầu phun được thiết kế để hoạt động tự động hoặc có điều khiển.   

Hoạt động của một đầu phun sương nước đa chức năng có thể được tích hợp sẵn thiết bị phát hiện và 

kích hoạt hoặc thiết bị phát hiện độc lập với phương tiện kích hoạt. 

2.12.3 Đầu phun sương hở: là đầu phun được lắp đặt trên hệ thống hở được kích hoạt toàn bộ hay 

theo từng vùng (nhóm vòi phun) từ một thiết bị cảnh báo và kích hoạt độc lập. 

2.15 Hệ thống phun sương chữa cháy: là hệ thống kết nối với nguồn cấp nước hay dung dịch pha chất 

chữa cháy và các thiết bị phun gồm một hoặc nhiều đầu phun sương sử dụng để làm mát, kiểm soát và 

dập lửa, chống cháy, chống phơi nhiễm từ đám cháy đạt các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này. 

2.15.1 Hệ thống phun sương chữa cháy dạng hở (Deluge Water mist System): Là hệ thống phun 

sương chữa cháy sử dụng đầu phun sương dạng hở (không tự động) được gắn vào mạng lưới đường ống 

được kết nối trực tiếp với nguồn cung cấp dung dịch chữa cháy  hoặc thông qua một van được điều khiển 

bởi một thiết bị phát hiện và cảnh báo độc lập được lắp đặt cùng khu vực với các đầu phun sương. 

2.15.2 Hệ thống phun sương chữa cháy đường ống khô (Dry Pipe Water mist System): là hệ 

thống phun sương chữa cháy sử dụng đầu phun tự động gắn với hệ thống ống có chứa sẵn khí nén 

như không khí, ni-tơ, ,CO2, khí trơ. Khi kích hoạt, khí nén được giải phóng ra khỏi đường ống sẽ mở 

van cấp đưa nước hay dung dịch chữa cháy  tràn vào hệ thống ống dẫn tới đầu phun. 

2.15.3 Hệ thống phun sương chữa cháy theo thiết kế (Engineered Water mist System): là hệ 

thống phun sương chữa cháy được tính toán và thiết kế riêng về tốc độ dòng chảy, áp suất tại đầu 

phun, kích thước đường ống, diện tích hay thể tích bảo vệ cho từng đầu phun, cường độ phun, số 

lượng đầu phun cho một dự án cụ thể. 

2.15.4 Hệ thống phun sương chữa cháy cục bộ: là hệ thống phun sương chữa cháy được thiết kế 

bảo vệ cho một khu vực hay thiết bị cụ thể ví dụ như bồn chứa nhiên liệu, máy móc, máy biến áp, bồn 

chứa nhiên liệu, khoang máy, lò hơi, tua-bin phát điện… 
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2.15.5 Hệ thống phun sương bảo vệ người: là hệ thống phun sương chữa cháy được thiết kế để tạo 

hành lang bảo vệ người, ngăn chặn khói, bức xạ nhiệt, và cháy lan. 

2.15.6 Hệ thống phun sương chữa cháy tiền chế (đóng gói sẵn): là hệ thống đó có các thông số kỹ 

thuật được xác định trước như kích thước đường ống, khớp nối ống, chiều dài ống tối thiểu và tối đa, 

số lượng phụ kiện, số lượng và các loại đầu phun, áp suất đầu phun, diện tích bảo vệ, lượng nước hay 

dung dịch chữa cháy dự trữ và không yêu cầu bổ sung tính toán thủy lực. 

Các hệ thống này có kích thước đường ống cụ thể, đường ống tối đa và tối thiểu chiều dài, thông số kỹ 

thuật của ống mềm, số lượng phụ kiện và số lượng và kiểu đầu phun do phòng thử nghiệm quy định. 

Hệ thống được cung cấp nước bởi nguồn nước chữa sẵn bên trong hoặc từ bên ngoài. Căn cứ trên 

các đám cháy thử nghiệm thực tế, các mối nguy hiểm được bảo vệ bởi các hệ thống này được giới 

hạn cụ thể về chủng loại và quy mô theo kết quả thử nghiệm. Các giới hạn đối với các mối nguy được 

phép được bảo vệ bởi các hệ thống này phải được chỉ rõ trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và thông tin 

niêm yết của nhà sản xuất. 

2.15.7 Hệ thống phun sương phân vùng cô lập đám cháy: là hệ thống phun sương được thiết kế để 

bao phủ hoàn toàn hoặc bao quanh khu vực được bảo vệ với mục đích chính là cô lập, kiểm soát cháy, 

chống cháy lan và chống phơi nhiễm. Hệ thống này có thể được kích hoạt tự động hoặc bằng tay. 

2.15.8 Hệ thống phun sương chữa cháy đường ống ướt: là hệ thống phun sương sử dụng các đầu 

phun tự động, trong hệ thống đường ống chứa sẵn nước hay dung dịch chữa cháy có áp lực. Khi đầu 

phun bị kích hoạt, nước hay dung dịch chữa cháy sẽ phun qua đầu phun và kích hoạt hệ thống cung 

cấp nước và dung dịch chưa cháy hoạt động. 

2.15.9 Hệ thống phun sương chữa cháy tiền kích hoạt (Praction): là hệ thống phun sương chữa 

cháy sử dụng các bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy có áp suất nối với một hệ thống kín. Các 

bình chứa tăng áp này sẽ tạo áp suất trong hệ thống ống và đóng van xả từ hệ thống bơm cấp nước 

chính. Khi các đầu phun bị kích hoạt bởi nhiệt, nước hay dung dịch chữa cháy sẽ phun ra cho làm áp 

suất giảm đến ngưỡng mở van tràn khởi động hệ thống chính hoạt động.  

2.15.10 Hệ thống phun sương chữa cháy phân vùng: là hệ thống phun sương chữa cháy được 

phân vùng theo nhóm đầu phun. Hệ thống có thể tự động hoặc không tự động được điều khiển bằng 

các van điều khiển riêng cho từng nhóm đầu phun. 

2.16 Thời gian phản ứng: là thời gian kể từ khi phát hiện cháy đến khi hệ thống bắt đầu phun ra 

sương.  (Áp dụng theo 3.17 TCVN 6309 – 9:2013 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động 

-Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương.) 

2.17 Ký hiệu 

 Hệ số công thức Hazen – William 

 Đường kính trong của đường ống 

 Hệ số ma sát đường ống 

 Hệ số lưu lượng đầu phun 

 Độ dài tính toán của đường ống (bao gồm độ dài tương đương) 

 Số đầu phun 

 Áp suất làm việc của đầu phun 

 
Chênh áp tĩnh giữa đầu phun chỗ điểm bất lợi nhất với mức nước thấp nhất của 
thùng nước hay bình trữ nước. 
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 Tổn thất vòi nước tổng của đường ống 

 
Áp suất làm việc của đầu phun tại điểm bất lợi nhất (Sự định hướng xấu nhất 3.24 
TCVN 6309 – 9) 

 Áp suất cấp nước thiết kế của hệ thống 

 Lưu lượng thiết kế của đầu phun 

 Lưu lượng tính toán của đầu phun 

 Cường độ phun sương tính toán 

 Lưu lượng thiết kế của đoạn ống 

 Lưu lượng thiết kế của hệ thống 

 Chỉ số Reynolds 

 Diện tích tính toán 

 Thời gian phun sương thiết kế của hệ thống 

 Dung tích hữu hiệu cần thiết để thiết kế của thùng nước hay bình trữ nước 

 Khối lượng riêng 

 Hệ số độ bám dính tuyệt đối của nước 

Δ Độ nhám tương đối của đường ống 

 Độ nhám của đường ống 

2.16 Thiết bị chỉnh lưu. Các thiết bị có chức năng như một bộ chỉnh lưu điện (ac-dc) hoặc một bộ biến 

tần (dc-ac) dùng điều khiển và truyền tải điện năng trong mạng lưới điện cao áp. Có hai loại thiết bị 

ngắt HVDC - dạng hồ quang thủy ngân và dạng thyristor trạng thái rắn. Cả hai loại thiết bị này đều có 

nguy cơ gây cháy các thiết bị điện cao áp như máy biến áp chứa đầy dầu, ống lót tường, tụ điện, và 

các thành phần polyme. 

2.17 Hạn chế cháy. Được hiểu là việc hạn chế sự phát triển của đám cháy bằng các vật liệu chống 

cháy và giải pháp chống cháy theo quy định của QCVN 06:2020. 

2.18 Chất lỏng dễ cháy 

2.18.1 Chất lỏng dễ cháy. Bất kỳ một chất lỏng nào có nhiệt độ bắt lửa bằng hoặc cao hơn 100°F 

(37.8°C, tại NFPA 30). 

2.18.2 Chất lỏng siêu dễ cháy. Các chất lỏng có nhiệt độ bắt lửa thấp hơn 100°F (37.8°C) và có áp 

suất hơi lớn nhất là 40 psi (2068 mm Hg) tại nhiệt độ 100°F (37.8°C).  

2.18.3 Chất lỏng cháy ở nhiệt độ cao. Các chất dung môi cách điện được niêm yết có nhiệt độ bắt 

cháy cao hơn 572°F (300°C).  

2.19 Đốt rác. Một quy trình trong đó chất thải rắn đô thị được chuyển trực tiếp đến bãi hoặc hố chứa 

và sau đó được sử dụng làm nhiên liệu cho lò hơi mà không cần bất kỳ quá trình xử lý đặc biệt nào. 

2.20 Rác thải rắn đô thị (MSW). Vật liệu chất thải rắn bao gồm chất thải dân dụng và chất thải thương mại. 

2.21 Chất không cháy. Vật liệu (ở dạng được sử dụng và trong các điều kiện dự kiến) không hỗ trợ 

quá trình đốt cháy hoặc tạo thêm nhiệt đáng kể cho đám cháy xung quanh. 
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Phần 3 - Phân loại hệ thống phun sương trong không gian có người  

3.1 Phân loại hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ không gian có người. Việc phân loại theo 

trong tiêu chuẩn này phải liên quan đến các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và cấp nước hệ thống phun 

sương chữa cháy được chỉ định áp dụng cho các không gian có người theo thông tin niêm yết  của nhà 

sản xuất. 

3.1.1 Cấp độ nguy cơ thấp. Cấp độ nguy cơ thấp được định nghĩa là các khu vực sản xuất hoặc các 

bộ phận trong khu vực sản xuất có chứa một số lượng nhỏ các nguy cơ gây ra cháy nổ ở mức độ thấp. 

3.1.2 Cấp độ nguy cơ thông thường (Nhóm 1). Cấp độ nguy cơ thông thường (Nhóm 1) được định 

nghĩa là các khu vực sản xuất hoặc các bộ phận trong khu vực sản xuất có chứa một số lượng vật thể 

gây nguy cơ gây ra cháy nổ không vượt quá số lượng lưu trữ loại 2, 3, 4, nhựa, lốp xe và giấy cuộn 

theo quy định trong bảng 4.3.1.7.1 của NFPA 13 hoặc theo TCVN 2622:1995 

3.1.3  Cấp độ nguy cơ thông thường (Nhóm 2). Cấp độ nguy cơ thông thường (Nhóm 2) được định 

nghĩa là các khu vực sản xuất hoặc các bộ phận trong khu vực sản xuất có chứa một số lượng vật thể 

gây nguy cơ gây ra cháy nổ ở mức trung bình đến cao, trong đó vị trí lưu trữ các vật liệu dễ cháy tỏa 

nhiệt trung bình ở khoảng cách vừa phải không vượt quá 3,66m (12 ft), và  với các vật liệu dễ cháy tỏa 

nhiệt cao ở khoảng cách không vượt quá 2,4 m (8 ft). 

3.2 Phân loại các ứng dụng cụ thể cho hệ thống phun sương chữa cháy. 

3.2.1 Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho các ứng dụng cụ thể trong tiêu chuẩn này phải liên 

quan đến việc thiết kế, lắp đặt và cấp nước theo yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt liệt kê trong tài 

liệu kỹ thuật theo niêm yết   của nhà sản xuất. 

3.2.2 Các ứng dụng cụ thể áp dụng các mối nguy hiểm và điều kiện tương tự như các trường hợp cụ 

thể dưới đây: 

(1) Không gian lắp đặt máy móc. 

(2) Tua-bin đốt. 

(3) Băng truyền (bàn chế biến) ướt và các thiết bị chế biến tương tự khác. 

(4) Ứng dụng cục bộ. 

(5) Bếp dầu công nghiệp. 

(6) Phòng máy tính nâng tầng. 

(7) Tủ hút hóa chất. 

(8) Máy ép ván gỗ liên tục. 

Phần 4 - Thành phần hệ thống phun sương chữa cháy 

4. 1 Các thành phần, linh kiện, phụ kiện của hệ thống phun sương chữa cháy phải đạt các yêu cầu quy 

định trong Phần 4 của tiêu chuẩn này. 

4.1.1 Liệt kê các thành phần của hệ thống 

4.1.1.1 Trừ khi đáp ứng các yêu cầu của 4.1.1.2 hoặc 4.1.1.3, tất cả các thành phần của hệ thống phun 

sương chữa cháy phải được liệt kê cho mục đích hướng dẫn sử dụng. 

4.1.1.2 Các yêu cầu của 4.1.1.1 sẽ không áp dụng với các thành phần của hệ thống phun sương chữa 

cháy đã được phê duyệt cho phép thay thế cho các thành phần đã được liệt kê. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2248
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4.1.1.3 Các yêu cầu của4.1.1.1 sẽ không áp dụng cho từng thành phần đơn lẻ có trong thiết kế của hệ 

thống phun sương chữa cháy. 

4.1.2 Áp suất thiết kế. 

4.1.2.1 Các thành phần của hệ thống phun sương chữa cháy phải có áp suất thiết kế bằng hoặc lớn 

hơn áp suất làm việc nhưng không được nhỏ hơn 12,1 bar (175 psi). 

4.1.2.2 Trường hợp các thành phần là một phần của một hệ thống đã được đóng gói hoàn chỉnh (hệ 

thống tiền chế) đã bao gồm cả nguồn cung cấp nước hay dung dịch chữa cháy khép kín, áp suất sẽ 

phải đạt các yêu cầu liệt kê trong 4.1.2.1. 

4.1.3 Chống ăn mòn. 

4.1.3.1 Chống ăn mòn do khí quyển. Các thành phần ở đâu chịu sự ăn mòn nghiêm trọng của môi 

trường, chống ăn mòn chẳng hạn như vật liệu hoặc lớp phủ chống ăn mòn đặc biệt phải được yêu cầu. 

4.1.3.2 Chất phụ gia chữa cháy. Chất phụ gia chữa cháy sử dụng với hệ thống phun sương chữa 

cháy phải là loại không gây ăn mòn.  

4.2 Bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy và bình khí nén  

4.2.1 Công suất. Các bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy  và bình khí nén phải liệt kê các thông 

tin về kích thước, lượng chất lỏng, lượng khí nén, áp suất theo quy định tại Phần 10 - Cấp nước và 

dung dịch chữa cháy. 

4.2.2 Thiết kế. 

4.2.2.1 Lắp đặt. Các bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy và bình khí nén phải được được thiết 

kế để cài đặt theo cài đặt theo hướng dẫn lắp đặt và sử dụng của nhà sản xuất trong đó phải có các 

quy định liên quan đến địa chấn và các khu vực thuộc diện hạn chế sử dụng. 

4.2.2.2 Thông số kỹ thuật. Các thông số kỹ thuật của bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy và 

bình khí nén phải đạt các yêu cầu theo TCVN 8366:2010 về bình chịu áp lực hoặc các tiêu chuẩn quốc 

tế đã được chấp nhận  áp dụng thay thế. 

4.2.2.3 Đóng gói vận chuyển. Bao gói vận chuyển của các bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy 

và bình khí nén phải đạt các yêu cầu về an toàn vận chuyển của Bộ Giao Thông hoặc tuân theo các 

tiêu chuẩn quốc tế đã được chấp nhận áp dụng thay thế. 

4.2.2.4 Áp suất thiết kế. Áp suất thiết kế phải dựa trên mức áp suất tối đa của hệ thống phun sương 

chữa cháy tại nhiệt độ tối thiểu là 54 ° C (130 ° F). 

4.2.2.5 Áp suất dư. Các bình chứa áp lực phải được trang bị thiết bị chống quá áp. 

4.2.2.6 Tem nhãn trên bình chứa nước hay dung dịch chữa cháy. 

4.2.2.6.1 Ngoại trừ các hệ thống có bình chứa đáp ứng các quy định tại mục 4.2.2.6.2, bình chứa nước 

hay dung dịch chữa cháy phải có tem dán cố định hoặc đánh dấu khắc xác định mức chất lỏng chứa 

trong bình chứa và các thông tin về hoá chất chữa cháy và định lượng nước. 

4.2.2.6.2 Các quy định tại mục 4.2.2.6.1 sẽ không áp dụng nếu các thông tin theo yêu cầu ở mục 

4.2.2.6.1 đã có trong nội dung tem dán hoặc bảng thông số của hệ thống phun sương gắn tại nơi thuận 

tiện cho việc bảo dưỡng và vận hành. 

4.2.2.7 Ô kính theo dõi mực chất lỏng. Ô kính dùng theo dõi mực chất lỏng trong bình chứa phải 

được bảo vệ chống lại hư hỏng cơ học. 

4.2.2.8 Tem nhãn trên bình chứa khí nén. 
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4.2.2.8.1 Ngoại trừ các hệ thống có bình khí nén đáp ứng các yêu cầu tại mục  4.2.2.8.2, bình khí nén 

phải có bảng tên cố định hoặc đánh dấu vĩnh viễn xác định loại khí, trọng lượng của khí, trọng lượng 

của bình chứa, thể tích khí danh nghĩa và áp suất khí nén của thùng chứa. 

4.2.2.8.2 Các quy định tại mục 4.2.2.8.1 sẽ không áp dụng nếu các thông tin theo yêu cầu ở mục 

4.2.2.8.1 đã có trong nội dung tem dán hoặc bảng thông số của hệ thống phun sương gắn tại nơi thuận 

tiện cho việc bảo dưỡng và vận hành. 

4.2.2.9 Đồng hồ đo áp suất. Là thiết bị đo áp suất có độ tin cậy theo TCVN 8776:2011 về thiết bị đo 

áp suất. 

4.2.3 Nhóm bình chứa. Tất cả các bình chứa cung cấp tới cùng một đầu vào của ống góp phải đảm 

bảo có thể hoán đổi vị trí/lắp lẫn cho nhau (cùng kích thước và chi phí lắp đặt). 

4.3 Đường ống và ống dẫn 

4.3.1 Quy định chung. 

4.3.1.1 Tất cả các bề mặt tiếp xúc với nước hay dung dịch chữa cháy trong đường ống, van và phụ 

kiện từ bộ lọc đến vòi phun phải có khả năng chống ăn mòn ít nhất là tương đương với  quy định về 

đường ống hay ống dẫn trong Bảng 4.3.3.1 dưới đây. 

4.3.1.2 Ống từ sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy được coi là ống. 

4.3.2 Các loại đường ống hoặc ống dẫn khác. Các loại đường ống và ống dẫn không nằm trong 

Bảng 4.3.3.1. phải tuân theo các quy định dưới đây.  

4.3.2.1 Chỉ được phép sử dụng nếu kết quả kiểm định phù hợp trong việc lắp đặt hệ thống phun sương 

chữa cháy và được cơ quan quản lý phê duyệt cho phép sử dụng hạn chế trong một dự án. Nhà sản 

xuất phải liệt kê các thông tin kỹ thuật của ốngi trong hướng dẫn sử dung. 

4.3.2.2 Việc uốn các loại đường ống hoặc ống dẫn nói trên phải tuân thủ các quy định trong tài liệu 

hướng dẫn  hay TCCS  hay TCCS được nhà sản xuấtniêm yết  . 

4.3.2.3 Không được phép sử dụng các thông tin kỹ thuật của các đường ống hoặc ống dẫn nói trên làm 

căn cứ phân loại sử dụng trong tài liệu hướng dẫn  hay TCCS của nhà sản xuất. 

Bảng 4.3.3.1 - Các tiêu chuẩn về đường ống dẫn và ống 

Vật liệu, đường kính, và tên tiêu chuẩn Số tiêu chuẩn 

Ống đồng (rút liền mạch)  

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho kim loại hàn ASTM B32 (Mỹ) 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống đồng liền mạch  ASTM B75/B75M 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống nước bằng đồng liền mạch  ASTM B88 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các yêu cầu chung đối với đồng 
liền khối rèn và ống hợp kim đồng  

ASTM B251 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho chất lỏng và chất lỏng kết dính sử 
dụng trong hàn ống đồng và ống hợp kim đồng 

ASTM B813 

Đặc điểm kỹ thuật đối với kim loại phụ sử dụng để hàn thông thường 
và hàn Braze   

AW A5.8M/A5.8 

Thép không rỉ  
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Vật liệu, đường kính, và tên tiêu chuẩn Số tiêu chuẩn 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép không rỉ và thép không rỉ 
Austenitic sử dụng trong xây lắp    

ASTM A269/A269M 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép không rỉ và thép không rỉ 
Austenitic (đường kính nhỏ) sử dụng trong xây lắp   

ASTM A632 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các sản phẩm hình ống thép 
không rỉ Austenitic hàn hay không nung   

ASTM A778/A778M 

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các ống thép không rỉ 
Ferritic/Austenitic liền mạch và hàn sử dụng trong xây lắp 

ASTM A789/A789M 

4.3.3 Hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp. 

4.3.3.1 Đường ống hoặc ống dẫn  được sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp phải 

đáp ứng hoặc vượt quá một trong các tiêu chuẩn trong Bảng 4.3.3.1 hoặc phải phù hợp với quy định 

tại mục 4.3.2. 

4.3.3.2 Các tính chất hóa học, tính chất vật lý và kích thước của vật liệu làm đường ống dẫn hay ống 

phải phù hợp với các quy định tối thiểu được liệt kê và trích dẫn trong Bảng 4.3.3.1. 

4.3.3.3 Đường ống dẫn và ống sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp phải được thiết 

kế để chịu được áp suất làm việc không nhỏ hơn hơn 12,1 bar (175 psi). 

4.3.3.4 Ống đồng như quy định trong các tiêu chuẩn được viện dẫn trong Bảng 4.3.3.1 phải có độ dày 

thành loại K, L hoặc M khi sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy. 

4.3.4 Hệ thống phun sương chữa cháy trung và cao áp. 

4.3.4.1 Đường ống hoặc ống dẫn  phải được làm bằng vật liệu không cháy có các đặc tính vật lý và 

hóa học sao cho có thể nhận đoán được chính xác sự rạn nứt do áp suất gây ra. 

4.3.4.2 Đường ống dẫn và ống phải đạt các tiêu chuẩn ASME B31.1 - Quy định về đường ống sử dụng 

trong ngành điện, hoặc BS EN-13480-3 - Tiêu chuẩn thiết kế và tính toán đường ống công nghiệp, 

hoặc các TCVN hiện hành.  

4.3.4.3 Trong trường hợp áp dụng các công thức tính toán trong ASME B31.1,hoặc EN-13480-3, để 

tính toán áp suất thiết kế (P w) hoặc chiều dày thành tối thiểu (t m) cho một đường ống hoặc ống dẫn  

áp dụng tại một ngưỡng áp suất làm việc cụ thể phải lựa chọn hoặc nhiệt độ thép là  54 °C (130 °F) 

hoặc nhiệt độ môi trường dự kiến ở vị trí đường ống hoặc ống dẫn  sẽ để lộ tiếp xúc với môi trường 

(chọn giá trị nào lớn hơn). 

4.3.4.4 Đường ống mềm dẫn hoặc ống mềm (bao gồm cả các mối nối) phải được liệt kê cho mục đích 

sử dụng của chúng trong tài liệu thiết kế. 

4.3.5 Nhận diện đường ống hoặc ống dẫn . 

4.3.5.1 Tất cả đường ống hoặc ống dẫn , kể cả các loại  được liệt kê đặc biệt, phải được đánh dấu 

hiệu của nhà sản xuất liên tục dọc theo suốt chiều dài nhằm xác định và phân biệt chủng loại đường 

ống hoặc ống dẫn .  

4.3.5.2 Thông tin nhận dạng in trên đường ống hoặc ống dẫn  phải bao gồm tên nhà sản xuất, thông số 

kỹ thuật cơ bản, lô sản xuất. 

4.3.5.3 Không được phép che phủ, sơn, cạo, xóa các thông tin in trên đường ống hay ống dẫn trừ 

trường hợp được cơ quan quản lý cho phép.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2249
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4.3.6 Uốn đường ống hay ống dẫn. 

4.3.6.1 Việc uốn ống đồng loại K và L hoặc ống thép không rỉ phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

và đảm bảo các yêu cầu về độ bền quy định theo ASME B311 hoặc các TCVN tương đương. Cụ thể: 

(1) Đối với ống đồng loại K hoặc loại L và thép không gỉ, bán kính uốn tối thiểu phải bằng sáu (6) lần 

đường kính của ống. 

(2) Đối với ống thép không gỉ 304L hoặc 316, bán kính tối thiểu phải bằng gấp đôi đường kính nếu  

đường kính ống là 38 mm (1.5 in), và gấp bốn lần đường kính nếu đường kính ống là 51 mm (2 in). 

Tham khảo hình 4.3.6 dưới đây. 

 

4.3.6.2 Các dụng cụ uốn ống phải đáp ứng các quy định sau: 

(1) Phải sử dụng dụng cụ uốn chạy điện phải có khuôn ốp khít vỏ với các loại ống có đường kính từ 20 

mm (3/4 in.) trở lên. 

(2) Chỉ được sử dụng dụng cụ uốn bằng tay có khuôn ốp khít vỏ với các loại ống có đường kính nhỏ 

hơn 20 mm (3 ∕ 4 in). 

(3) Chiều dài các khúc cua dẹt (bẹt phẳng trên vỏ ống sau khi uốn)  không được phép lớn hơn 1,08 lần 

đường kính ống.  

4.4 Đầu nối (phụ kiện nối ống hoặc hàn). 

4.4.1 Quy định chung. 

4.4.1.1 Đầu nối (phụ kiện nối ống). Tất cả các phụ kiện được sử dụng trên đường ống được mô tả 

trong mục 4.3.1 phải có khả năng chống ăn mòn ít nhất là tương đương với tiêu chuẩn ANSI / ASME 

B16.22 - Đầu nối đồng gia công (rèn) và hàn hợp kim đồng . 

4.4.1.2 Hợp kim ( dùng làm que hàn phải có nhiệt độ nóng chảy trên 538 °C (1000 °F). 

4.4.1.2.1 Phải đánh dấu các đầu nối chuyển bậc (đầu nối chuyển đổi kích thước) bằng màu sơn màu 

hoặc in thông số trên đầu nối để dễ phân biệt. 

4.4.1.2.2 Phải dự trữ ít nhất một bộ đầu nối chuyển bậc cùng loại để thay thế trong trường hợp đầu nối 

đã lắp đặt vì một lý do nào đó bị hỏng. 

4.4.1.2.3 Các thông tin chi tiết về đầu nối chuyển bậc phải được thể hiện trên bản vẽ kỹ thuật. 

4.4.2 Hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp. 
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4.4.2.1 Các đầu nối  được sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp phải đáp ứng bằng 

hoặc cao hơn các tiêu chuẩn trong Bảng 4.4.2.1 hoặc phải phù hợp với với mục 4.4.2.2. 

4.4.2.2 Các loại đầu nối không có trong Bảng 4.4.2.1. chỉ được phép đưa vào lắp đặt nếu kết quả kiểm 

định là phù hợp và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép sử dụng giới hạn trong dự án. 

Nhà sản xuất phải liệt kê các thông tin kỹ thuật của đầu nối trong hướng dẫn sử dung. 

4.4.2.3 Không được phép sử dụng các đầu/khớp nối ren vặn trên các đường ống có đường kính lớn 

hơn 51 mm (2 inch). 

4.4.2.4 Các khớp nối và liên kết không phải loại vặn ren phải được liệt kê mục đích sử dụng. 

4.4.2.5 Phải sử dụng đầu nối thu nhỏ liền khối (cút thu ống) tại bất cứ vị trí nào yêu cầu thu nhỏ đường 

kính ống. 

4.4.2.6 Trường hợp các đầu nối tiêu chuẩn có kích thước yêu cầu không được sản xuất, được phép sử 

dụng khớp nối ren ngoài lục giác (hexagonal) hoặc đầu nối có cả ren ngoài lẫn ren trong (face bushing) 

để giảm đường kính trong của đầu nối nhưng phải đạt yêu cầu theo quy định tại 4.4.2.5. 

4.4.2.7 Tất cả các khớp nối ren hay đầu nối sử dụng cho hệ thống phải tuân theo TCVN 7701-1:2011 hoặc 

ANSI/ASME B1.20.1. Có thể dùng keo hoặc băng tan để làm tăng độ kín của mối nối đực (ren ngoài). 

4.4.2.8 Vật liệu dùng để hàn (que hàn) phải phù hợp với Bảng 4.3.3.1. 

44.2.9 Vật liệu dùng để hàn (que hàn) phải đảm bảo chống chịu ăn mòn. 

4.4.2.10 Hàn phải được thực hiện theo quy định của TCVN 11244-12:2018 hoặc AWS 2.1/B2.1M, Quy 

trình hàn vật liệu, Cấp độ AR-3. 

4.4.3 Hệ thống phun sương chữa cháy trung và cao áp. 

4.4.3.1 Các đầu nối  phải có áp suất thiết kế bằng hoặc lớn hơn áp suất tối đa của hệ thống phun 

sương chữa cháy trung và cao áp tại nhiệt độ là 54 °C (130 °F). 

4.4.3.2 Đối với hệ thống sử dụng thiết bị điều chỉnh áp suất trong hệ thống đường ống phân phối, các 

đầu nối phía hạ lưu của hệ thống ống phải có áp suất thiết kế tối thiểu bằng hoặc lớn hơn áp suất dự 

kiến tối đa trong đường ống hạ lưu. 

4.4.3.3 Tất cả các khớp nối ren hay đầu nối sử dụng cho hệ thống phải tuân theo TCVN 7701-

1:2011hoặc  ANSI/ASME B1.20.1.  

4.4.3.4 Chỉ có thể dùng keo hoặc băng tan để làm tăng độ kín với mối nối đực (male - ren ngoài). 

4.4.3.5 Hàn phải được thực hiện theo quy định của TCVN 11244-12:2018 hoặc Phần IX của ASME  - 

Tiêu chuẩn về lò hơi và bình áp lực. 

4.4.3.6 Khi đường ống được chọn để nối với khớp nối áp lực, phải đảm bảo các thông số về áp suất và 

nhiệt độ không được quá giới hạn cho phép trong TCCS của nhà sản xuất. 

4.5 Móc treo / Giá đỡ. 

4.5.1 Trợ/chịu lực. Tất cả các tham chiếu đến móc treo phải bao gồm vấn trợ lực (chịu lực). 

4.5.2 Các móc treo được sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp phải được thiết kế và 

lắp đặt phù hợp với quy định tại NFPA 11. 

4.5.3 Niêm yết  thông tin. Trừ khi các yêu cầu của 4.5.4 được đáp ứng, các móc treo phải niêm yết  

chỉ sử dụng với đường ống hay ống liên quan (được dùng theo thiết kế). 

4.5.4 Móc treo được thiết kế đặc biệt. 
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4.5.4.1 Không áp dụng các yêu cầu theo quy định tại 4.5.3 đối với móc treo tại nơi mà điều kiện sau 

được đáp ứng: 

(1) Phải cung cấp cho cơ quan thẩm định đầy đủ tài liệu chứng minh rằng móc treo và phương pháp 

treo được công nhận đảm bảo hoạt động tốt đối với hệ thống đường ống công nghiệp.  

(2) Móc treo phải được thiết kế để chịu gấp năm lần trọng lượng của đường ống hoặc ống khi chứa 

đầy khí hoặc nước theo thiết kế cộng với 114 kg (250 lb) tại mỗi điểm đặt móc treo đường ống.  

(3) Các điểm đặt móc treo phải đảm bảo khả năng nâng đỡ hệ thống phun sương. 

(4) Các thành phần của móc treo phải được làm bằng kim loại. 

(5) Phải cho phép chèn nhựa trong kẹp ống để tránh phản ứng giữa các kim loại khác nhau và làm 

giảm chấn (do rung hay dao động). 

4.5.4.2 Trong hồ sơ nộp cho cơ quan cấp phép phải có các tính toán chi tiết về thiết kế móc treo trong 

đó có phần tính toán về lực, gia tăng ứng suất lực, độ chịu lực, độ an toàn của toàn hệ thống treo.. 

4.5.5 Uốn. Không được uốn cong tại các phần có ren của móc treo. 

4.5.6 Đinh khóa rút đạt chuẩn (listed insert). Các bộ đinh khóa móc rút dùng bắn vào bê tông phải là 

loại phù hợp với yêu cầu thiết kế và được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng hoặc TCCS của nhà sản 

xuất móc treo.  

4.5.7 Vít/bu-lông nở (dùng cho bê tông). 

4.5.7.1 Bu lông/vít nở phải đảm bảo tuân thủ quy định cho các liên kết móc treo tại các công trình. 

4.5.7.2 Không được sử dụng bu lông/vít nở để treo gá hệ thống phun sương chữa cháy tại các công 

trình đòi hỏi phải có giải pháp chống lại động đất. 

4.6 Đầu phun. 

4.6.1 Niêm yết  thông tin. Các đầu phun phải được niêm yết dưới dạng độc lập hoặc là một phần của 

hệ thống tiền chế. Các thông tin niêm yết   sẽ bao gồm những nội dung sau: 

(1) Mục tiêu bảo vệ và cấp độ nguy cơ (cháy) 

(2) Đặc tính phổ phun của đầu phun phun 

(3) Chiều cao tối đa của không gian được bảo vệ 

(4) Khoảng cách tối thiểu giữa đầu đầ phun hoặc bộ khuếch tán và phạm vi bảo vệ 

(5) Khoảng cách tối đa giữa các đầu phun 

(6) Vùng phủ tối đa trên mỗi đầu phun 

(7) Khoảng cách tối thiểu giữa các đầu phun 

(8) Chiều cao tối đa giữa trần và bộ khuếch tán hoặc đầu phun (nếu có) 

(9) Tiêu chí về khoảng cách cản trở hoạt động của đầ phun 

(10) Khoảng cách tối đa của đầu phun tính từ mép tường 

(11) Ngưỡng  áp suất hoạt động của đầu phun 

(12) Phạm vi điều chỉnh góc định hướng đầu phun cho phép theo trục đứng (rọi từ trên xuống) 

(13) Phân loại phản ứng nhiệt đầu phun tự động: gồm các đặc điểm như phản hồi nhanh, đặc biệt hay 

tiêu chuẩn 
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(14) Thể tích ngăn tối đa (nếu có) 

(15) Thời gian trễ tối đa để các đầu phun xa nhất phun ra sương. 

Hình 4.6.1 (a) - Thước tính đo kích thước giọt sương 

 

Hình 4.6.1 (b) Ví dụ về biểu đồ đường đặc tính đầu phun 

 

4.6.2 Đầu phun mới. Chỉ được lắp đặt các đầu phun mới trong hệ thống phun chữa cháy. 

4.6.3 Đánh dấu. Các đầu phun phải được khắc đánh dấu các thông tin liên quan đến tên, model, kích 

thước (đường kính nối với ống, đường kính lỗ phun), chủng loại, dấu kiểm định, TCCS của nhà sản xuất. 

4.6.4 Bảo vệ chống ăn mòn. Các đầu phun được sử dụng trong môi trường ăn mòn phải có lớp bảo 

vệ vệ chống ăn mòn chẳng hạn như vật liệu hoặc lớp phủ chống ăn mòn đặc biệt. 

4.6.5 Lớp phủ bảo vệ. Trường hợp đầu phun được yêu cầu phải phủ một lớp phủ bảo vệ để đáp ứng 

các yêu cầu của 4.1.3, nhà sản xuất phải niêm yết  các thông tin liên quan đến lớp phủ mà mình sử 

dụng trên sản phẩm và TCCS của sản phẩm. 

4.6.6 Đĩa dễ vỡ và nắp thổi. 
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4.6.6.1 Trường hợp đầu phun có thể bị các vật liệu bên ngoài (bụi, dầu, tạp chất) làm tắc, nhà sản xuất 

phải trang bị thêm các đĩa dễ vỡ, nắp thổi, hoặc các thiết bị bảo vệ đầu phun và liệt kê chúng trong 

TCCS hoặc các tài liệu liên quan đến sản phẩm.  

4.6.6.2 Các thiết bị đề cập trong 4.6.6.1 phải đảm bảo tạo ra một lỗ mở không bị cản trở khi hệ thống 

phun sương chữa cháy hoạt động và phải được định vị ở vị trí để chúng không thể gây tai nạn cho 

người làm việc trong khu vực lắp đặt đầu phun. 

4.6.7 Đầu phun kích hoạt bằng nhiệt. 

4.6.7.1 Các đầu phun kích hoạt bằng nhiệt độc lập phải tuân thủ các quy định về ngưỡng nhiệt độ kích 

hoạt tiêu chuẩn trong Bảng 4.6.7.1. 

4.6.7.2 Các đầu phun kích hoạt bằng nhiệt độc lập phải có màu phù hợp với mã màu được chỉ định 

trong Bảng 4.6.7.1. 

4.6.7.3 Với mỗi loại đầu phun kích hoạt nhiệt phải thực hiện dự trữ số lượng đầu phun với mục đích dự 

phòng với chủng loại và tiêu chuẩn giống như các đầu phun dùng lắp đặt với số lượng như sau: 

(1) Đối với hệ thống có ít hơn 50 đầu phun, dự phòng không ít hơn 3 đầu phun cùng loại. 

(2) Đối với hệ thống có từ 50 đến 300 đầu phun, dự phòng không ít hơn 6 đầu phun cùng loại. 

(3) Đối với hệ thống có từ 301 đến 1000 đầu phun, dự phòng không ít hơn 12 đầu phun cùng loại. 

(4) Đối với hệ thống có nhiều hơn 1000 đầu phun, dự phòng không ít hơn 24 đầu phun cùng loại. 

Bảng 4.6.7.1 - Chuẩn về nhiệt độ kích hoạt, phân loại, và mã màu áp dụng cho các đầu phun 

kích hoạt bằng nhiệt  

Nhiệt độ bao 
quanh 

Nhiệt độ kích hoạt Tiêu chuẩn áp dụng 

oC oF oC oF Thang nhiệt Mã màu Màu đầu nổ 

38 100 57-77 135-170 Thấp Không màu hoặc đen Da cam hoặc đỏ 

66 150 79-107 175-225 Trung bình Trắng 
Vàng hoặc xanh 

lá cây 

107 225 121-149 250-300 Cao Xanh nước biển Xanh nước biển 

149 300 163-191 325-375 Tương đối cao Đỏ Tím 

191 375 204-246 400-475 Rất cao Xanh lá cây Đen 

246 475 260-302 500-575 Siêu nhiệt Da cam Đen 

329 625 343 650 Siêu nhiệt Da cam Đen 

4.7 Van 

4.7.1 Niêm yết  thông tin 

6.7.1.1 Trừ khi đáp ứng các yêu cầu của 4.7.1.2, tất cả các van phải được liệt kê sử dụng cho mục 

đích cụ thể. 
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4.7.1.2 Các yêu cầu của 4.7.1.1 không áp dụng cho van chỉ được sử dụng cho cống rãnh hoặc cho 

phép sử dụng để kết nối thử nghiệm. 

4.7.2 Khả năng tương thích. Tất cả các bộ phận của van, các miếng đệm dạng vòng tròn chữ O, chất 

bịt kín, và các loại phụ kiện khác đều phải được làm bằng vật liệu tương thích sử dụng với khí nén, 

nước và bất kỳ chất phụ gia nào sử dụng cho hệ thống phun sương chữa cháy. 

4.7.3 Thông tin nhận dạng van. 

4.7.3.1 Tất cả các van dùng kết nối, điều khiển, xả và kiểm tra đều phải khắc hoặc đóng nhãn hiệu trên 

các vật liệu chống chịu ăn mòn như kim loại phủ lớp bảo vệ chống ăn mòn hoặc nhựa cứng. 

4.7.3.2 Biển báo, thẻ hướng dẫn  phải được cố định với van bằng dây chống ăn mòn, dây chuyền, 

hoặc các hình thức được phê duyệt khác. 

4.8 Bộ lọc và thiết bị lọc. 

4.8.1 niêm yết  thông tin bộ lọc hệ thống. Bộ lọc chữ Y (Strainer) phải được lắp đặt ở phía hạ lưu 

(ngay phía sau) của hệ thống cấp nước, bể cấp nước, máy bơm, đường ống góp, ống nối, van hoặc 

các thành phần đường ống khác. Bề mặt bị ướt của bộ lọc chữ Y phải được tráng lớp chống ăn mòn 

giống như quy định chống ăn mòn vật liệu nêu trong Bảng 4.3.3.1 hoặc Bảng 4.4.2.1. 

4.8.2  Quy định về lưu lượng, áp suất và thời gian sử dụng. Bộ lọc chữ Y hoặc thiết bị lọc phải có 

kích thước phù hợp để hoạt động được liên tục  ở lưu lượng và áp suất tối thiểu trong khoảng thời gian 

ngắn nhất theo tính toán thủy lực. 

4.8.3 Chống ăn mòn. Bộ lọc chữ Y hay thiết bị lọc phải có khả năng chống ăn mòn tương đương với 

các vật liệu trong Bảng 4.4.2.1. 

4.8.4 niêm yết  thông tin lọc đường ống. Bộ lọc chữ Y và thiết bị lọc đường ống phải được liệt kê 

cho sử dụng trong các kết nối cấp nước. 

4.8.5 Quy định làm sạch. Bộ lọc chữ Y và thiết bị lọc đường ống phải có nắp xả đáy và vệ sinh cặn. 

4.8.6 Kích thước. Bộ lọc chữ Y và thiết bị lọc đường ống phải có kích thước phù hợp với quy định tại 

9.5.1.4, 9.5.1.5 và 9.5.1.6. 

4.8.7 Bộ lọc đầu phun. Mỗi đầu phun phải có bộ lọc riêng nhà sản xuất phải liệt kê bộ lọc là một bộ 

phận của đầu phun trong TCCS hoặc tài liệu hướng dẫn. 

4.8.8 Bộ lọc và bộ lọc dự phòng 

4.8.8.1 Các bộ lọc chữ Y hay thiết bị lọc đường ống và đầu phun dự phòng nếu có thể thay thế phải sử 

dụng cùng kích thước và chủng loại đã được lắp đặt. 

4.8.8.2 Bộ lọc chữ Y và thiết bị lọc dự phòng thay thế cho đầu phun phải đảm bảo không bị phá hủy 

trong trường hợp xảy ra nguy cơ hay nhóm nguy cơ cao nhất.. 

4.9 Hệ thống bơm 

4.9.1 Máy bơm 

4.9.1.1 Tiêu chuẩn lắp đặt. Việc lắp đặt máy bơm dùng cho hệ thống phun sương chữa cháy phải 

tuân thủ theo TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 20 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống bơm dùng cho hệ thống 

chữa cháy. 

4.9.1.2 Công suất. Máy bơm phải được thiết kế với công suất trong phù hợp với 10.5.2. 

4.9.1.3 Quá áp 
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4.9.1.3.1 Với các máy bơm có khả năng tạo quá áp cho hệ thống phun sương phải được trang bị  một 

phương tiện giảm áp đã được phê duyệt dùng để ngăn chặn sự gia tăng áp suất và nhiệt độ quá mức. 

4.9.1.3.2 Mức độ quá áp không được vượt quá áp suất thiết kế của hệ thống đường ống. 

4.9.1.4 Khởi động tự động. Máy bơm sẽ tự động khởi động khi hệ thống được kích hoạt. 

4.9.1.5 Đồng hồ đo. Nếu sự rung chấn của máy bơm ảnh hưởng đến các thiết bị đo đạc, phải lắp các 

thiết bị đo ở vị trí biệt lập so với bơm để tránh bị hỏng và sai lệch kết quả đo. 

4.9.1.6 Bảng thông số máy bơm. Máy bơm hoặc cụm bơm phải có một tấm kim loại chứa các thông 

tin sau: 

(1) Công suất định mức và áp suất định mức của một máy bơm. 

(2) Công suất của cụm máy bơm với tất cả các máy bơm hoạt động cùng lúc. 

(3) Công suất của van xả tại mỗi máy bơm trong hệ thống bơm. 

(4) Công suất của van xả vào ống góp trong hệ thống chỉ lắp một máy bơm. 

(5) Ngưỡng cài đặt áp suất cho từng van xả riêng lẻ. 

4.9.1.7 Van xả. Van xả phải là một phần của bơm và phải được liệt kê thông tin riêng hoặc chung với 

bơm trong bảng thông số bơm. 

4.9.2 Nguồn cung cấp điện. 

4.9.2.1 Tiêu chuẩn lắp đặt. Nguồn cung cấp điện cho động cơ máy bơm tuân theo các quy định lắp 

đặt của QCVN 02:2020 và TCCS hay hướng dẫn của nhà sản xuất. 

4.9.2.2 Nguồn cung cấp điện độc lập. Nguồn cung điện cho máy bơm chữa cháy phải độc lập với 

nguồn cấp điện cho tòa nhà. 

4.9.2.3 Sắp xếp. Nguồn cung cấp cho máy bơm phải được bố trí sao cho khi nguồn điện trong phạm vi 

cơ sở được bảo vệ bị ngắt kết nối khi xảy ra cháy, nguồn điện cung cấp cho máy bơm vẫn không bị 

gián đoạn. 

4.9.3 Bộ điều khiển. 

4.9.3.1 Niêm yết  thông tin. Bộ điều khiển cho máy bơm phải được lắp đặt tuân theo quy định tại 

QCVN 02:2020 hoặc NFPA 20 và được liệt kê là một phần của máy bơm. 

4.9.3.2 Thiết bị ngắt điện. 

4.9.3.2.1 Việc lắp thiết bị ngắt điện cấp cho bộ điều khiển phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Vị trí lắp đặt phải phù hợp với quy định về vị trí giám sát tại 4.9.3.2.2. 

4.9.3.2.2 Vị trí giám sát thích hợp phải được xác định bằng một trong các phương pháp sau: 

(1) Trung tâm kiểm soát, trạm giám sát chuyên trách hoặc  trung tâm dịch vụ giám sát từ xa. 

(2) Giám sát lưới điện cục bộ thông qua việc sử dụng tín hiệu mạng lưới chuyển đến trung tâm giám 

sát đặt tại một địa điểm cố định. 

(3) Khóa thiết bị ngắt điện ở đúng vị trí.  Kiểm tra thường xuyên theo định kỳ hàng tháng. 

4.10 Hệ thống phát hiện, báo cháy, kích hoạt và điều khiển. 

4.10.1 Yêu cầu chung. 

4.10.1.1 Tiêu chuẩn lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng. 
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Hệ thống phát hiện, báo cháy, kích hoạt và điều khiển phải được lắp đặt, kiểm định, kiểm tra, bảo 

dưỡng theo quy định của các tiêu chuẩn liên quan sau: 

(1) TCVN 5699-1:2010 hoặc NFPA 70 , Tiêu chuẩn về điện và thiết bị điện 

(2) TCVN 5738:2021 hoặc NFPA 72 , Tiêu chuẩn về tín hiệu và báo cháy 

(3) TCVN 5738:2021  hoặc CAN/ULC S524-14, Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống báo cháy 

(4) TCVN 5738:2021 hoặc CAN/ULC S529-16, Tiêu chuẩn cho đầu báo khói và hệ thống cảnh báo cháy 

4.10.1.2 Hệ thống tự động. Ngoại trừ các trường hợp được phép sử dụng theo quy định tại 4.10.1.3, 

khi các thiết bị phát hiện và kích hoạt được sử dụng để kích hoạt hệ thống phun sương chữa cháy 

dùng nước hoặc dung dịch phụ gia chữa cháy được sử dụng thì thiết bị phát hiện và kích hoạt đó phải 

là tự động. 

4.10.1.3 Hệ thống điều khiển tay. Các yêu cầu của 4.10.1.2 không áp dụng cho các hệ thống điều 

khiển bằng tay tại những vị trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4.10.2 Phát hiện tự động. 

4.10.2.1 Niêm yết thông tin. Phát hiện tự động sẽ được liệt kê thiết bị được lắp đặt phù hợp 

với QCVN 02:2020 hoặc NFPA 72 . 

4.10.2.2 Nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng.  Điện cung cấp cho hoạt động phát hiện, báo 

cháy, kích hoạt, và điều khiển và các yêu cầu khởi động của hệ thống phải được cung cấp từ nguồn 

điện chính và dự phòng thường trực 24/7. 

4.10.2.3 Tận dụng hệ thống phát hiện cháy hiện có. Trong trường hợp sử dụng hệ thống phát hiện 

cháy  hiện có để tích hợp với hệ thống phun sương chữa cháy mới, hệ thống phát hiện này chỉ được 

tận dụng nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này. 

4.10.3 Các thiết bị vận hành. 

6.10.3.1 Thiết bị. Các thiết bị vận hành phải bao gồm các thiết bị hoặc van phun sương, thiết bị điều 

khiển phun, và thiết bị ngắt cần thiết để vận hành tốt hệ thống. 

4.10.3.2 Phương pháp vận hành. Việc vận hành phải được hướng dẫn trong tài liệu của các thiết bị 

cơ khí, điện hoặc khí nén. Phải sử dụng nguồn năng lượng đầy đủ và đáng tin cậy. 

4.10.3.3 Điều kiện đưa vào sử dụng. Các thiết bị phải được thiết kế theo chức năng và không được 

hỏng hóc hoặc gây hỏng hóc thiết bị khác một cách ngẫu nhiên. 

4.10.3.4 Giới hạn nhiệt độ. Các thiết bị phải được thiết kế để hoạt động tốt trong phạm vi nhiệt độ từ 

4ºC đến 54ºC (40ºF đến 130ºF). Các thiết bị được thiết kế để hoạt động ngoài phạm vi nhiệt độ này 

phải niêm yết  rõ khoảng nhiệt độ trên thiết bị. 

4.10.3.5 Thiết bị kích hoạt khẩn cấp. 

4.10.3.5.1 Hệ thống phát hiện, báo cháy, kích hoạt, và điều khiển phải bao gồm các thiết bị kích hoạt 

khẩn cấp. 

4.10.3.5.2 Thiết bị kích hoạt khẩn cấp phải được  kích hoạt bằng tay với một thao tác duy nhất. 

4.10.3.5.3 Thao tác kích hoạt phải được thực hiện bằng một thiết bị cơ khí hoặc điện kích hoạt bằng 

tay trong trường hợp thiết bị giám sát mức điện áp pin của nguồn cung cấp pin ở chế độ chờ cho biết 

tín hiệu pin yếu. 
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4.10.3.5.4 Việc kích hoạt phải tạo ra hoạt động đồng thời của các van vận hành tự động kiểm soát chất 

phụ gia và phân phối dung dịch vào hệ thống ống. 

4.10.3.5.5 Trừ khi đáp ứng các yêu cầu tại 4.10.3.5.6, pin phải có đủ dung lượng để thực hiện tất cả 

các chức năng. 

4.10.3.5.6 Không áp dụng các yêu cầu của 4.10.3.5 đối với các hệ thống đường ống ướt và khô sử 

dụng đầu phun kích hoạt nhiệt độc lập. 

4.10.3.6 Thiết bị báo động kích hoạt bằng tay. 

4.10.3.6.1 Các thiết bị báo động kích hoạt bằng tay phải được bố trí sao cho để có thể tiếp cận  bất cứ 

lúc nào. 

4.10.3.6.2  Các thiết bị báo động kích hoạt bằng tay phải có bề ngoài khác biệt với các ký hiệu dễ nhận 

biết. 

4.10.3.6.3 Hoạt động của bất kỳ thiết bị nhả bằng tay nào sẽ gây ra hệ thống hoạt động phù hợp với 

thiết kế hoặc danh sách. 

4.10.3.6.4 Các thiết bị báo động kích hoạt bằng tay phải đảm bảo khi kích hoạt không yêu cầu lực tác 

động lớn hơn 178 N (40 lbf) và khoảng cách di chuyển lớn hơn hơn 356 mm (14 in). 

4.10.3.6.5 Phải bố trí it nhất một thiết bị báo động kích hoạt bằng tay ở độ cao tối đa 1,2 m (4 ft) so với 

mặt sàn. 

4.10.3.6.6 Tất cả các thiết bị tắt thiết bị bổ sung phải là bộ phận không thể tách rời của hệ thống  kích 

hoạt và phải đảm bảo chức năng khi hệ thống hoạt động. 

4.10.3.6.7 Tất cả các thiết bị thủ công phải được xác định là nguy cơ mà họ bảo vệ. 

4.10.3.6.8 Các yêu cầu của 4.10.3.6 sẽ không áp dụng đối với hệ thống đường ống ướt và khô sử 

dụng đầu phun kích hoạt nhiệt độc lập. 

4.10.3.  Thiết bị bổ sung và kết nối chéo. Tất cả các thiết bị dùng để ngắt các thiết bị bổ sung hoặc 

kết nối chéo với các hệ thống khác cần phải đảm bảo hoạt động hiệu quả cho hệ thống phun sương 

chữa cháy, ví dụ như thiết bị ngắt nhiên liệu và ngắt thông gió, đều phải được coi là bộ phận không thể 

tách rời của hệ thống phun sương chữa cháy và phải có chức năng liên quan đến hoạt động của hệ 

thống phun sương chữa cháy. 

4.10.4 Thiết bị điều khiển. 

4.10.4.1 Thiết bị điều khiển điện. Thiêt bị điều khiển tự động phải được niêm yết  thông tin và lắp đặt 

theo quy định của TCVN 6592-2:2009 hoặc NFPA 72. 

4.10.4.2 Niêm yết  thông tin. Thiết bị điều khiển phải có niêm yết  thông tin liên quan đến chức năng 

và đặc tính của thiết bị. 

4.10.4.3 Thiết bị điều khiển khí nén. 

4.10.4.3.1  Đường dây điều khiển khí nén phải được bảo vệ chống lại uốn nếp và hư hỏng cơ học. 

4.10.4.3.2 Trừ khi có các yêu cầu của 4.10.4.3.3 hoặc 4.10.4.3.4 được đáp ứng, các dòng điều khiển 

khí nén được sử dụng để kích hoạt hệ thống phải được giám sát. 

4.10.4.3.3 Các yêu cầu của 4.10.4.3.2 sẽ không áp dụng cho dây chuyền điều khiển vận hành bằng khí 

nén ngay cạnh nguồn điều áp. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2253
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4.10.4.3.4 Các yêu cầu của 4.10.4.3.2 sẽ không áp dụng cho dây chuyền điều khiển khí nén từ xi lanh 

chủ đến xi lanh phụ nằm gần nhau. 

4.10.4.3.5 Thiết bị điều khiển phải đi kèm với tài liệu niêm yết  các thông tin cụ thể về số lượng và loại 

thiết bị kích hoạt được sử dụng, và tính tương thích. 

4.11 Khả năng tương thích. Tất cả các thành phần thiêt bị liên quan đến khí nén, thủy lực, hoặc hệ 

thống điện phải tương thích và đồng bộ trong cùng một hệ thống. 

Phần 5  - Các quy định về thông số kỹ thuật thiết bị trong hệ thống phun sương chữa cháy 

5.1  Quy định chung. Các thông số kỹ thuật thiết bị của hệ thống phun sương chữa cháy phải  bao 

gồm các thông tin sau: 

(1) Ứng dụng của hệ thống 

(2) Chủng loại đầu phun 

(3) Phương thức vận hành hệ thống 

(4) Loại phương tiện hệ thống 

5.2 Ứng dụng của hệ thống phun sương chữa cháy. Các ứng dụng hệ thống phải bao gồm một 

trong bốn ứng dụng sau: 

(1) Hệ thống ứng dụng cục bộ. 

(2) Hệ thống ứng dụng ngăn tổng thể. 

(3) Hệ thống ứng dụng khoanh vùng 

(4) Hệ thống bảo vệ người lao động. 

5.2.1 Hệ thống ứng dụng cục bộ. 

5.2.1.1 Các hệ thống ứng dụng cục bộ phải được thiết kế đảm bảo phun sương mù trùm hoàn toàn từ 

trên hoặc từ xung quanh mối nguy hiểm hoặc đối tượng cần được bảo vệ. 

5.2.1.2 Các hệ thống ứng dụng cục bộ phải được thiết kế để bảo vệ một đối tượng hoặc một mối nguy 

hiểm trong không gian kín, hở hoặc mở (ngoài trời). 

5.2.1.3 Các hệ thống ứng dụng cục bộ phải được kích hoạt bởi một đầu phun tự động hoặc bằng hệ 

thống phát hiện và kích hoạt tích hợp với đầu phun sương không tự động. 

5.2.2 Hệ thống ứng dụng ngăn tổng thể. 

5.2.2.1 Các hệ thống ứng dụng ngăn tổng thể được thiết kế và lắp đặt để bảo vệ hoàn toàn các khu 

vực hoặc không gian kín. 

5.2.2.2 Sự bảo vệ hoàn toàn của một khu vực hoặc không gian kín sẽ đạt được bằng việc hoạt động 

đồng thời tất cả các đầu phun  lắp trong khu vực hay không gian đó  thông qua việc kích hoạt tự động 

hoặc bằng tay. 

5.2.3 Hệ thống ứng dụng khoanh vùng. 

5.2.3.1 Các hệ thống ứng dụng khoanh vùng được thiết kế để bảo vệ một phạm vi cụ thể xác định từ 

trước bằng cách kích hoạt một nhóm đầu phun được chọn thực hiện. 

5.2.3.2 Các hệ thống ứng dụng khoanh vùng được thiết kế và lắp đặt để phân phối điền đầy sương mù 

trong phạm vi xác định trước trong khu vực hoặc không gian kín nhờ sự hoạt động đồng thời của một 

nhóm vòi phun được chọn được kích hoạt tự động hay bằng tay. 
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5.2.4 Hệ thống bảo vệ người. 

5.2.4.1 Hệ thống bảo vệ người được thiết kế và được lắp đặt để cung cấp khả năng chống cháy tự 

động trong toàn bộ tòa nhà hoặc khu vực có ngưởi. 

5.2.4.2 Hệ thống hoặc thiết bị bảo vệ người phải niêm yết  các thông tin để phân loại công suất dự kiến 

theo quy định trong Phần 5 của tiêu chuẩn này. 

5.2.4.3 Hệ thống bảo vệ người được sử dụng như một biện pháp phòng cháy chữa cháy bên trong các 

tòa nhà hoặc khu dân cư  phải là hệ thống đường ống ướt, ống khô, hoặc tiền kích hoạt. 

5.2.4.4 Hệ thống bảo vệ người phải được kích hoạt bởi đầu phun sương tự động hoặc bằng thông qua 

thiết bị kích hoạt tích hợp với thiết bị phát hiện và báo cháy. 

5.3 Các loại đầu phun. Đầu phun sương được phân loại là một trong ba loại sau: 

(1) Tự động 

(2) Không tự động 

(3) Đa chức năng 

5.4 Yêu cầu hệ thống. 

5.4.1 Hệ thống hở 

5.4.1.1 Hệ thống hở phải sử dụng đầu phun tự động (mở) được gắn vào mạng đường ống dẫn chất 

lỏng (nước hay dung dịch chữa cháy) cung cấp thông qua một van được điều khiển bởi một hệ thống 

phát hiện và kích hoạt được lắp đặt trong cùng khu vực với các đầu phun sương. 

5.4.1.2 Khi van được kích hoạt, chất lỏng sẽ chảy vào mạng lưới đường ống và phun ra từ tất cả các 

vòi phun được gắn trên mạng lưới đường ống. 

5.4.2 Hệ thống đường ống ướt. Hệ thống đường ống ướt phải sử dụng các đầu phun tự động  (đóng) 

được gắn vào mạng đường ống chứa chất lỏng được tích áp sẵn. 

5.4.3 Hệ thống tiền kích hoạt (preaction). 

5.4.3.1 Hệ thống tiền kích hoạt phải sử dụng đầu phun tự động được gắn vào một mạng lưới đường 

ống được nén khí sẵn nối với một hệ thống bổ sung tích hợp với hệ thống phát hiện và kích hoạt độc 

lập được cài đặt trong cùng khu vực với đầu phun. 

5.4.3.2 Hệ thống tiền kích hoạt phải là một trong các loại sau: 

(1) Hệ thống không khóa liên động, tiếp nhận nước vào nước hệ thống phun sương khi các thiết bị 

phát hiện và kích hoạt tự động hoặc đầu phun tự động hoạt động. 

(2) Một hệ thống khóa liên động duy nhất, tiếp nhận nước vào nước đường ống hệ thống phun sương 

khi khi các thiết bị phát hiện và kích hoạt tự động hoặc đầu phun tự động hoạt động. 

(3) Một hệ thống khóa liên động kép, tiếp nhận nước vào hệ thống phun sương nước khi các thiết bị 

phát hiện và kích hoạt tự động hoặc đầu phun tự động hoạt động. 

5.4.3.3 Hệ thống tiền kích hoạt phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với các thông số kỹ thuật được 

phát triển dành cho niêm yết  thông số kỹ thuật theo quy định tại 7.4.5. 

5.4.3.4 Hệ thống tiền kích hoạt không được sử dụng cấu hình mạng đường ống lưới. 

5.4.3.5 Kích thước hệ thống tiền kích hoạt phải được thiết kế để đảm bảo đầu phun xa nhất phun 

sương trong thời gian không quá thời gian trễ tối đa để phân phối sương mù theo quy định cho ứng 
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dụng. Thời gian trễ được tính bắt đầu khi hệ thống phát hiện được kích hoạt ở áp suất không khí bình 

thường đến khi các đầu phun tự động ở xa nhất hoàn toàn được mở. 

5.4.3.6 Các thử nghiệm hoạt động của hệ thống phải được thực hiện để xác minh thời gian phân phối 

sương thực tế phù hợp với 9.2.6. 

5.4.3.7 Đường ống tích áp trong tất cả các hệ thống tiền kích hoạt phải được giám sát để đảm bảo tính 

toàn vẹn của hệ thống. 

5.4.3.8 Hoạt động của hệ thống phát hiện và kích hoạt phải thực hiện thông qua một thiết bị nhả khớp 

mở van đưa chất lỏng vào đường ống tích áp nối với đầu phun tự động. 

5.4.3.8.1 Các thiết bị nhả khớp mở van đạt chuẩn phải được cung cấp cùng với các phương tiện kích 

hoạt bằng tay, thủy lực, khí nén hoặc cơ khí hoạt động độc lập với các thiết bị phát hiện và đầu phun tự 

động. 

5.4.3.9 Các thiết bị phát hiện tự động cho hệ thống tiền kích hoạt phải đáp ứng các yêu cầu quy định 

tại 4.10.2. 

5.4.4 Hệ thống ống khô. 

5.4.4.1 Hệ thống ống khô phải sử dụng vòi phun tự động mắc vào mạng đường ống có chứa khí điều 

áp. 

5.4.4.2 Sự mất áp trong mạng đường ống sẽ kích hoạt‐ vate một van điều khiển, làm cho nước chảy 

vào đường ống mạng và ra ngoài thông qua các vòi phun đã được kích hoạt. 

5.4.4.3 Đường ống điều áp trong tất cả các hệ thống ống khô phải được giám sát để đảm bảo tính toàn 

vẹn của hệ thống. 

5.5  Các loại phương tiện hệ thống. Hệ thống phun sương nước phải được phân ra làm hai loại hệ 

thống phương tiện: 

(1) Chất lỏng đơn 

(2) Chất lỏng kép bao gồm nước và sương khí  

5.6 Hệ thống kiểm soát phối trộn phụ gia chữa cháy. Nhà sản xuất hoặc hệ thống phụ gia nhà cung 

cấp sẽ được tư vấn và thông số kỹ thuật hoạt động phải được cung cấp để đảm bảo hoạt động thích 

hợp và độ tin cậy. Khi các chất phụ gia được sử dụng để tăng cường hiệu suất chữa cháy, hệ thống tỷ 

lệ chính xác phải tuân theo tiêu chuẩn. 

Phần 6 - Các quy định về lắp đặt hệ thống phun sương chữa cháy 

6.1 Quy định chung. Phần này cung cấp các yêu cầu đối với hoạt động lắp đặt các bộ phận của hệ 

thống phun sương chữa cháy. 

6.1.1 Niêm yết  thông tin. Các vật liệu và thiết bị được niêm yết  đạt chuẩn phải được lắp đặt theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.1.2 Thiết kế và hướng dẫn lắp đặt. Vật liệu và thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với thiết kế và 

hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. 

6.1.3 Môi trường ăn mòn. Hệ thống được lắp đặt trong môi trường có tính ăn mòn phải phù hợp với 

4.1.3. 

6.1.4 Hỏng hóc cơ học và hóa học. Thành phần hệ thống phải được bố trí, lắp đặt hoặc bảo vệ phù 

hợp để chúng không bị hỏng hóc cơ học, hóa học hoặc các dạng hỏng hóc khác khiến cho chúng 

không hoạt động được. 
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6.1.5 Quy trình lắp đặt và thử nghiệm. Nhà sản xuất phải cung cấp các quy trình lắp đặt và thử 

nghiệm để đảm bảo rằng hệ thống được lắp đặt sẽ hoạt động như dự định. 

6.1.6 Hệ thống bảo vệ người. 

6.1.6.1 Khoảng cách và vị trí của các đầu phun sương tự động. Các yêu cầu về khoảng cách, vị trí 

và vị trí của nước vòi phun sương sẽ dựa trên những điều sau: 

(1) Các đầu phun sương phải được lắp đặt trong suốt tòa nhà hoặc khu vực có người cần được bảo 

vệ. 

(2) Các đầu phun sương phải được bố trí và lắp đặt sao cho đảm bảo hiệu suất đạt được như yêu cầu 

thiết kế. 

(3)  Việc kiểm tra điểm bố trí của đầu phun phải được thực hiện chi tiết với kết quả chứng minh được 

rằng các sai lệch so với các yêu cầu thông thoáng để các vật cản không làm giảm hiệu quả hoạt đột 

của hệ thống kiểm soát hoặc chữa cháy. Chỉ các vị trí đầu phun đạt yêu cầu mới được nghiệm thu. 

(4) Các đầu  phun phải được bố trí lắp đặt sao cho không vượt quá khoảng cách tối đa do nhà sản xuất 

quy định trong thiết kế, cài đặt và hướng dẫn vận hành hệ thống. 

6.1.6.1.1 Khoảng cách giữa đầu phun và trần vượt quá mức tối đa được chỉ định trong tiêu chuẩn  này 

hoặc trong tài liệu hướng dẫn thiết kế, lắp đặt và vận hành của nhà sản xuất chỉ được chấp nhận nếu 

các kết quả thử nghiệm thực tế hoặc tính toán chứng minh được hiệu suất của đầu phun sương tự 

động được lắp đặt đạt yêu cầu quy đinh trong Tiêu chuẩn này. 

6.1.6.1.2 Không yêu cầu lắp đặt đầu phun bên trong đồ nội thất, tủ quần áo di động, tủ, cúp và các vật 

dụng thông thườngkhác được đặt tự do hoặc gắn vào đã được kết cấu chắc chắn. Quy định này không 

áp dụng cho các tủ chứa hồ sơ, tài liệu, pin, thiết bị điện và điện thử lắp đặt tập trung, hàng hóa. 

6.1.6.2 Giới hạn diện tích bảo vệ.  Diện tích bảo vệ lớn nhất cho một hệ thống phun sương chữa 

cháy quy định như sau: 

(1) Nguy cơ thấp: 4.831 m 2 (52.000 ft2) 

(2) Nguy cơ trung bình: 4.831 m 2 (52.000 ft2) 

6.1.6.3 Tầng lửng có mái che. Không áp dụng quy định giới hạn diện tích bảo vệ 6.1.6.2 với các mặt 

sàn tầng lửng. 

6.1.6.4 Cụm tòa nhà. Nhiều tòa nhà được liên kết với nhau bằng tán, lối đi có mái che, mái chung 

hoặc mái che có tường chung sẽ được phép sử dụng chung một hệ thống phun sương chữa cháy duy 

nhất với điều kiện đảm bảo diện tích tối đa tuân thủ 6.1.6.2. 

6.2  Đầu phun 

6.2.1 Yêu cầu chung. Đầu phun phải được lắp đặt phù hợp theo hướng dẫn  của nhà sản xuất. 

6.2.2 Giới hạn chiều cao vòi phun.  Chiều cao tối thiểu và tối đa lắp đặt đầu phun phải phù hợp với 

phạm vi cho phép trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.2.3 Hạn chế về khoảng cách giữa các đầu phun. Khoảng cách tối thiểu và tối đa giữa các đầu 

phun phải  phù hợp với phạm vi cho phép trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.2.4 Khoảng cách giữa đầu phun với tường. Khoảng cách tối thiểu và tối đa giữa một đầu phun với 

tường phải phù hợp với phạm vi cho phép trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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6.2.5 Chướng ngại vật (vật cản) cản trở luồng phun của đầu phun. Vị trí của đầu phun so với vật 

cản liên tục hoặc không liên tục phải phù hợp với phạm vi cho phép trong tài liệu hướng dẫn của nhà 

sản xuất. Tham khảo thêm các hình 6.2.5 (a) đến (g) dưới đây. 

Hình 6.2.5 (a) Bố trí đầu phun khi có vật cản nhỏ ở giữa trần 

 

Hình 6.2.5 (b) Bố trí đầu phun khi có vật cản tiếp giáp trần và tường 

 

Hình 6.2.5 (c) - Bố trí đầu phun khi có vật cản lớn tiếp giáp trần 

 

Hình 6.2.5 (d) - Bố trí đầu phun khi có vật cản trên nền nhà 



TCVN XXX : XXX 

TCVN 12314-1:2018 

 30 

 

Hình 6.2.5 - (e) Bố trí đầu phun với vật cản là tường lửng 

 

Hình 6.2.5 (f) - Bố trí đầu phun ở khu vực lối đi bằng đầu phun vách tường 

 

 

Hình 6.2.5 (g) - Bố trí đầu phun với vật cản trong phòng với đầu phun vách tường 
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6.2.6 Khoảng cách bên dưới trần nhà. Khoảng cách giữa vòi phun và trần nhà phải phù hợp với 

phạm vi (tối thiểu và tối đa) được xác định trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.2.7 Khoảng gian dưới mái cong hoặc mái dốc. Các khoảng cách tối đa giữa các đầu phun bố trí 

bên trong hoặc phía dưới mái dốc hoặc mái cong phải phù hợp với phạm vi cho phép trong tài liệu 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.2.8 Bảo vệ đầu phun. 

6.2.8.1 Các đầu phun dễ bị hư hỏng do tác động cơ học phải được bảo vệ cẩn thận bằng nắp hoặc các 

biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn. 

6.2.8.2 Các biện pháp bảo vệ không được làm giảm đáng kể hiệu quả của đầu phun. 

6.2.9 Tấm đậy (âm tường) và tấm che. 

6.2.9.1 Các tấm đậy được sử dụng cho các đầu phun kiểu âm tường hoặc kiểu xả được coi là một 

phần của cụm đầu phun và phải được liệt kê trong TCCS của nhà sản xuất. 

6.2.9.2 Thông tin về các loại tấm đậy phi kim loại phải được liệt kê trong tài liệu hướng dẫn của nhà 

sản xuất. 

6.2.9.3 Các tấm che được sử dụng với các đầu phun giấu kín phải được coi là một bộ phận của cụm 

đầu phun và phải được liệt kê trong TCCS của nhà sản xuất. 

6.2.10 Đánh giá ngưỡng nhiệt độ của các đầu phun kích hoạt bằng nhiệt. 

6.2.10.1 Các thông số nhiệt độ phải được lựa chọn như sau: 

(1) Các đầu phun nhiệt thông thường được phép sử dụng tại nơi có nhiệt độ trần tối đa không vượt 

quá 38 °C (100 ° F). 

(2) Với những nơi có nhiệt độ trần tối đa vượt quá 38 °C (100 °F), phải sử dụng loại đầu phun có xếp 

hạng nhiệt độ phù hợp với nhiệt độ môi trường tối đa của Bảng 4.6.7.1. 

(3) Các đầu phun nhiệt độ cao phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được sử dụng. 

(4) Trường hợp đầu phun nhiệt độ cao không được phép sử dụng, có thể lựa chọn đầu phun phù hợp 

theo phân loại nhiệt độ trung bình và cao lắp đặt ở các vị trí cụ thể theo quy định tại 6.2.10.2. 

6.2.10.2 Phải tuân thủ các bước thực hành sau đây khi lựa chọn các đầu phun không phải loại nhiệt độ 

thông thường ngoại trừ các trưnờg hợp ngưỡng nhiệt độ khác đã được xác định hoặc loại đầu phun 
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nhiệt đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép lắp đặt. [Xem Hình 6.2.10.2, Bảng 6.2.10.2 

(a) và Bảng 6.2.10.2 (b).] 

(1) Các đầu phun được lắp đặt ở khu vực có môi trường nhiệt độ trung bình và cao phải được lựa chọn 

ở mức trung bình hoặc cao theo phân loại nhiệt độ đầu phun nhiệt. 

(2) Các đầu phun được bố trí nằm trong phạm vi 305 mm (12 in) tới mặt bên hoặc 762 mm (30 in) phía 

trên của đường ống hơi nước, dàn sưởi, hoặc bộ tản nhiệt phải là loại đầu phun nhiệt độ trung bình. 

(3) Các đầu phun được bố trí trong phạm vi  2,1 m (7 ft) tính từ van xả sự cố thấp áp xả tự do trong 

một căn phòng lớn phải là loại đầu phun nhiệt độ cao. 

(4) Đầu phun được lắp đặt dưới cửa sổ trần bằng kính hoặc nhựa tiếp xúc với tia nắng mặt trời chiếu 

trực tiếp phải thuộc loại đầu phun nhiệt độ trung bình. 

(5) Đầu phun được lắp đặt trong  không gian kín, khu vực không thông gió, dưới mái nhà không cách 

nhiệt, hoặc trong một căn gác không thông gió phải là loại đầu phun nhiệt độ trung bình. 

(6) Các đầu phun lắp bên trong các cửa sổ hiển thị không được thông gió có đèn điện gần trần nhà 

phải là loại đầu phun nhiệt độ trung bình. 

(7) Đầu phun bảo vệ thiết bị nấu ăn kiểu thương mại và hệ thống thông gió phải là loại đầu phun nhiệt 

độ cao với ngưỡng nhiệt độ được xác định bằng cách sử dụng thiết bị đo nhiệt độ. 

HÌNH 6.2.10.2 Các khu vực nhiệt độ trung bình và cao xung quanh các thiết bị gia nhiệt

  

6.2.10.3 Trong trường hợp thay đổi hay điều chỉnh do thay đổi nhiệt độ, phải thực hiện thay đổi đầu 

phun sang loại phù hợp. 

6.3 Đường ống và ống. 

6.3.1 Hướng dẫn cài đặt. Đường ống và ống dẫn của hệ thống phun sương chữa cháy phải được cài 

đặt phù hợp vtheo hướng dẫn nhà sản xuất. 

6.3.2 Tiêu chuẩn lắp đặt. Việc lắp đặt đường ống hay ống của hệ thống phun sương chữa cháy phải 

tuân theo các quy định của các tiêu chuẩn sau: 

(1) TCVN 7417-1:2010 hoặc ASME B31.1, Tiêu chuẩn đường ống điện 

(2) TCVN 9145:2012 hoặc BS EN-13480-3, Tính toán và thiết kế đường ống công nghiệp bằng kim loại 
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(3) TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 13, Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống phun nước, chỉ dành cho đường ống 

nước trong hệ thống áp suất thấp 

(4) Đường ống được lắp đặt phù hợp với danh sách của nó, nơi tiêu chí danh sách khác với TCVN 

9145:2012 hoặc ASME B31.1, hoặc BS EN-13480-3. 

6.3.3 Niêm yết. Bất kỳ đường ống mềm, ống dẫn, ống mềm hoặc tổ hợp ống sử dụng cho hệ thống 

phun sương chữa cháy phải niêm yết  các thông tin về tiêu chuẩn cơ sở và hướng dẫn lắp đặt của nhà 

sản xuất. 

6.3.4 Cố định đường ống. 

6.3.4.1 Hệ thống đường ống phải được cố định bằng các kết cấu chống rung với vỏ trần để ngăn chặn 

các chuyển động đứng và ngang khi hệ thống được kích hoạt. 

6.3.4.2 Các móc treo ống phải được đặt cách nhau theo quy định tại Bảng 6.3.4.2. 

6.3.5 Hệ thống thoát nước. Tất cả các đường ống và phụ kiện của hệ thống phun sương cao áp phải 

được được bố trí phương án thoát toàn bộ nước hay dung dịch chữa cháy tích trong hệ thống. 

6.3.6 Vị trí của móc treo và giá đỡ. 

6.3.6.1 Các giá treo và giá đỡ phải được đặt phù hợp với với các yêu cầu có trong thiết kế của hệ 

thống thủ công. 

6.3.6.2 Đối với hệ thống trung và thấp áp, ống thép và ống đồng phải được cố định theo quy định của  

TCVN 7336:2020  hoặc NFPA 11. 

6.3.6.3 Chiều dài của cánh tay đòn không được hỗ trợ đối với vòi phun không được vượt quá 0,6 m (2 

ft) đối với ống thép hoặc 0,3 m (1ft) đối với ống thép. 

6.3.7 Bảo vệ các thành phần hệ thống chống lại hư hỏng tại khu vực chịu ảnh hưởng của  động 

đất. Nơi có động đất, hệ thống phun sương nước phải được bảo vệ để ngăn ngừa vỡ đường ống phù 

hợp với các yêu cầu địa chấn của TCVN 7336:2020  NFPA 11. 

6.4 Phụ kiện. 

6.4.1 Liệt kê. Tất cả các phụ kiện của hệ thống phải được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.4.2 Hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp. Ngoại trừ các thitế bị hệ thống áp dụng các quy 

định tại  6.4.1, tất cả các phụ kiện được lắp đặt trong hệ thống phun sương nước áp suất thấp phải 

tuân thủ quy định  với TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 11. 

6.5 Bình chứa dung dịch và khí nén. 

6.5.1 Niêm yết  thông tin. Các bình chứa dung dịch và khí nén phải được lắp đặt, gắn kết, và cố định 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.5.2 Khả năng tiếp cận. Các bình chứa và phụ kiện lưu trữ phải được lắp đặt tại vị trí thuận lợi để 

tiếp cận kiểm tra, thử nghiệm, nạp lại và thực hiện các bảo trì mà không làm gián đoạn hoặc giảm thiểu 

thời gian gián đoạn  chức năng bảo vệ. 

6.5.3 Vị trí. Các bình chứa phải được đặt càng gần càng tốt hoặc bên trong khu vực chứa nguy cơ và 

không được tiếp xúc với lửa hoặc ở vị trí dễ bị hư hỏng cơ học do tác động bên ngoài làm ảnh hưởng 

đến hiệu suất hoạt động. 

6.5.4 Hỏng hóc. Các bình chứa phải được bảo vệ trước những điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các 

tác động cơ học, hóa học, hoặc thiệt hại khác. 
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6.5.5 Bình chứa cao áp. 

6.5.5.1 Tiêu chuẩn. Các bình chứa hoặc chai có áp suất cao phải được được chế tạo, thử nghiệm và 

niêm yết  phù hợp với TCVN 6153:1996 hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Trên vỏ phải có các thông số kỹ thuật 

(có hiệu lực kể từ ngày sản xuất và thử nghiệm). 

6.5.5.2 Kiểm tra trước khi vận chuyển. Các bình chứa hoặc chai có áp suất cao phải được kiểm tra 

nghiêm ngặt trước khi đưa lên phương tiện vận chuyển. 

6.5.5.3 Cụm bình chứa nối với ống góp. 

6.5.5.3.1 Khi được lắp vào ống góp, các bình chứa cao áp phải được lắp và cố định trong một giá đỡ 

chuyên dụng, bao gồm cả dây buộc để thuận tiện cho việc bảo dưỡng. 

6.5.5.3.2 Khi một bình chứa cao áp nào được tháo ra để bảo dưỡng, phải có phương án ngăn ngừa rò 

rỉ từ ống góp nếu hệ thống được vận hành. 

6.5.5.4 Nhiệt độ bảo quản. 

6.5.5.4.1 Nhiệt độ bảo quản phải được duy trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.5.5.4.2 Trường hợp lắp các hệ thống sưởi hoặc làm mát bên ngoài để duy trì nhiệt độ tối trong phòng 

chứa bình cáo áp, các thiết bị đó phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

6.5.5.5 An toàn. Các bình chứa phải được cố định với  giá đỡ do nhà sản xuất cung cấp để ngăn chặn 

việc suy chuyển và thiệt hại vật chất có thể xảy ra. 

6.5.6 Bình chứa thấp và trung áp. 

6.5.6.1 Ngoại trừ các bình chứa áp dụng theo quy định 6.5.6.3, tất cả các bình chứa trung và cao áp 

phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định theo TCVN 6153:1996 hoặc phần Phần VIII của ASME 

(tiêu chuẩn về nồi hơi và bình áp lực), hoặc các tiêu chuẩn quốc tế đã được phê duyệt khác. 

6.5.6.2 Áp suất thiết kế của hệ thống phun sương phải phù hợp với thông tin niêm yết  và tài liệu kỹ 

thuật của nhà sản xuất bình chứa. 

6.5.6.3 Các yêu cầu của 6.5.6.1 không áp dụng đối với các bình chứa trung và cao áp của hệ thống 

phun sương nước nóng. 

6.5.6.4 Mỗi bình chứa chịu áp lực phải được trang bị đồng hồ đo mức chất lỏng chứa bên trong, một 

đồng hồ đo áp suất và một thiết bị giám sát áp suất được cài đặt ngưỡng áp suất (cao/thấp) theo thông 

tin niêm yết  của nhà sản xuất. 

6.5.6.5 Các bình chứa chỉ tích áp khi hệ thống kích hoạt không yêu cầu phải trang bị bộ giám sát áp 

suất cao. 

6.5.6.6 Nhiệt độ bảo quản. 

6.5.6.6.1 Nhiệt độ bảo quản phải được duy trì trong phạm vi quy định trong tài liệu hướng dẫn của nhà 

sản xuất. 

6.5.6.6.2 Việc trang bị hệ thống sưởi hoặc làm mát bên ngoài để duy trì khoảng nhiệt độ bảo quản 

mong muốn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

6.5.6.7 An toàn. An toàn. Các bình chứa phải được cố định với giá đỡ do nhà sản xuất cung cấp để 

ngăn chặn việc suy chuyển và thiệt hại vật chất có thể xảy ra. 

6.6 Máy bơm và bộ điều khiển máy bơm. 
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6.6.1 Công suất máy bơm. Máy bơm phải có công suất và đường đặc tính phù hợp để đáp ứng yêu 

cầu về lưu lượng của hệ thống tại mức áp suất hệ thống tối thiểu theo kết quả tính toán thủy lực. 

6.6.2 Khởi động tự động. Máy bơm phải có khả năng tự động khởi động bơm nước hay dung dịch 

chữa cháy đến hệ thống phun sương chữa cháy cho đến khi được tắt bằng tay hoặc tự động theo thời 

gian cài đặt. 

6.6.3 Hoạt động giám sát. Ngoại trừ các máy bơm áp dụng theo quy định tại 6.6.4, tất cả các máy 

bơm chữa cháy phải có trang bị hệ thống giám sát chuyên trách hoặc thông qua dịch vụ giám sát từ xa. 

6.6.4 Nhà ở một gia đình. Các yêu cầu của 6.6.3 không áp dụng cho máy bơm chữa cháy sử dụng 

cho nhà ở một gia đình. 

6.6.5 Khớp nối hoặc họng kiểm tra. Máy bơm phải được trang bị một khớp nối kiểm tra hoặc một 

họng chờ phía xả của máy bơm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra máy bơm hàng năm được 

yêu cầu của TCVN 9159:2012 hoặc NFPA 25. 

6.7 Thiết bị lọc và bộ lọc. 

6.7.1 Vị trí.  Vị trí của thiết bị lọc và bộ lọc được xác định theo quy định tại  Phần 10. 

6.7.2 Lắp đặt. Thiết bị lọc và bộ lọc phải được lắp đặt để giảm thiểu khả năng tích tụ của các vật thể có 

kích thước nhỏ đóng bám gây tắc đường ống và đầu phun. 

6.8 Van và đồng hồ đo áp suất. 

6.8.1 Yêu cầu chung. 

6.8.1.1 Tất cả các van phải được lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.8.1.2 Van có các thành phần thân van loe ra ngoài (mở rộng ra ngoài thân van) phải có giải pháp lắp 

đặt không tạo ảnh hưởng đển việc vận hành các chi tiết khác của bơm.. 

6.8.1.3 Trong tài liệu kỹ thuật của tất cả các van phải liệt kê cho ứng dụng cụ thể của chúng và  cách 

lắp đặt. 

6.8.1.4 Nếu van được liệt kê là thành phần hợp thành của một hệ thống được thì không được phép 

niêm yết  van dưới dạng riêng rẽ.. 

6.8.1.5 Nhận dạng van. 

6.8.1.5.1 Tất cả các van điều khiển, xả, và kiểm tra kết nối phải đi kèm với bảng hiệu dạng in hoặc 

khắc trên vật liệu kim loại hoặc nhựa cứng có khả năng chống chịu thời tiết. Trên nhãn phải bao gồm 

các thông tin nhận dạng và thông số kỹ thuật của van. 

6.8.1.5.2 Các bảng hiệu phải được cố định bằng cách tán hoặc móc bằng dây hoặc dây chuyền chống 

ăn mòn hoặc bằng các phương tiện được chấp nhận khác. 

6.8.1.6 Khả năng tiếp cận van. Các van và đồng hồ đo của hệ thống phải được được lắp đặt sao cho 

có thể tiếp cận được để vận hành, kiểm tra, và bảo dưỡng. 

6.8.1.7 Van hiển thị (indicating valves). 

6.8.1.7.1 Ngoại trừ các trường hợp áp dụng quy định tại 6.8.1.7.2, trên mỗi một nguồn cung cấp nước 

phải lắp ít nhất một van hiển thị. 

6.8.1.7.2 Các yêu cầu của 6.8.1.7 sẽ không áp dụng cho hệ thống có một nguồn cấp nước duy nhất 

bao gồm một hệ thống chứa nước hay dung dịch (bình, chai chứa). 

6.8.1.8 Giám sát van. 



TCVN XXX : XXX 

TCVN 12314-1:2018 

 36 

6.8.1.8.1 Tất cả các van trên kết nối với nguồn cấp nước, mặt van điều khiển và van cách ly, và các 

van khác trong đường ống cung cấp đến các đầu phun và các hệ thống phun sương cố định khác phải 

được giám sát theo một trong các phương pháp sau: 

(1) Trung tâm giám sát, bộ phận giám sát hoặc trạm dịch vụ giám sát. 

(2) Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố theo địa chỉ. Khi có sự cố, thiết bị phải tạo ra âm thanh liên tục tại 

khu vực được lắp đặt. 

(3) Các van được khóa chốt ở đúng vị trí. 

(4) Các van nằm trong hộp có hàng rào đặt dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu. Các van phải được 

niêm phong ở vị trí mở và được kiểm tra hàng tuần như một phần trong quy trình PCCC đã được phê 

duyệt 

6.8.1.8.2 Các van điều khiển kích hoạt hệ thống bằng tay không được phép khóa chốt. Các loại van 

này phải được giám sát theo các quy định tại mục (1), (2) hoặc (3) của 6.8.1.8.1. 

6.8.2 Van điều khiển và kích hoạt. 

6.8.2.1 Các van điều khiển và kích hoạt phải là loại van hoặc thiết bị mở tự động để cung cấp nước 

hay dung dịch chữa cháy cho các đầu phun sau khi phát hiện đám cháy. 

6.8.2.2 Các van điều khiển và kích hoạt phải hoạt động thông qua các phương tiện cơ khí, điện hoặc 

khí nén đã được phê duyệt. 

6.8.2.3 Các van điều khiển và kích hoạt phải được lắp đặt sao cho chúng không bị các tác động cơ 

học, hóa học hoặc thiên tai gây hỏng hóc hoặc mất khả năng hoạt động. 

6.8.3 Van điều áp, van giảm áp và van xả. 

6.8.3.1 Van sử dụng với nước hay dung dịch chữa cháy. 

6.8.3.1.1 Các van điều chỉnh áp suất phải được lắp đặt ở bộ phận của hệ thống có khả năng sẽ hoạt 

động vượt quá áp suất thiết kế hệ thống, hoặc tại các bộ phận trên toàn bộ hệ thống, hoặc cả hai. 

6.8.3.1.2 Các van này phải mở ở áp suất lớn hơn áp suất làm việc và nhỏ hơn áp suất thiết kế của hệ 

thống. 

6.8.3.1.3 Phải lắp đặt một van giảm áp có kích thước nối ống không nhỏ hơn 13 mm (1 ∕ 2 in) ở phía xả 

của van điều điều áp. Van giảm áp phải được cài đặt chế độ hoạt động ở áp suất không vượt quá áp 

suất thiết kế của hệ thống. 

6.8.3.1.4 Ngoại trừ các trường hợp quy định tại 6.8.3.1.5, phải lắp đặt van chỉ thị ở phía đầu vào của 

van giảm áp. 

6.8.3.1.5 Các yêu cầu của 6.8.3.1.4 sẽ không áp dụng khi van điều chỉnh áp suất đáp ứng các yêu cầu 

liệt kê cho sử dụng như một van chỉ thị. 

6.8.3.1.6 Phải lắp đặt van một chiều điều tiết lưu lượng nước có lưu lượng thiết kế tương đương với 

van giảm áp ở phía đầu ra của van giảm áp. 

6.8.3.1.7 Trên van giảm áp phải có dấu hiệu chỉ bảo chính xác áp suất xả, áp suất tĩnh và áp suất dư 

(còn lại). 

6.8.3.1.8 Không được yêu cầu quy định từ 6.8.3.1.1 đến 6.8.3.1.7 cho các van xả. 

6.8.3.1.9 Van xả phải đáp ứng các yêu cầu của NFPA 20, Phần 8. 

6.8.3.2 Van điều chỉnh áp suất khí nén (Pressure Regulating Valves - PRV). 
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6.8.3.2.1 Các van điều chỉnh áp suất khí nén phải được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

6.8.3.2.2 Các van điều chỉnh áp suất khí nén phải được lắp đặt tại nơi có áp suất cung cấp cao hơn áp 

suất thiết kế hệ thống của sương mù gốc nước hệ thống. 

6.8.3.2.3 Các van điều chỉnh áp suất khí nén phải có khả năng điều chỉnh ổn định lưu lượng đầu ra 

được định sẵn theo giải áp suất đầu vào theo thiết kế. 

6.8.3.2.4 Áp suất phía hạ lưu trong điều kiện không có dòng chảy không được vượt quá mức áp suất 

thấp nhất mặc định của các thành phần lắp đặt phía hạ lưu hoặc tại điểm đặt van giảm áp. 

6.8.3.2.5 Bộ áp suất, cơ chế điều chỉnh điểm trên các van điều chỉnh áp suất khí nén phải có khả năng 

chống xê dịch và hướng dẫn điều chỉnh phải được khắc hoặc đánh dấu vĩnh viễn. 

6.8.3.2.6  Phải có các phương tiện chỉ báo độ xê dịch đi kèm các thiết bị nói trên. 

6.8.3.2.7 Điểm đặt của các van điều chỉnh áp suất khí nén phải theo cài đặt của nhà sản xuất. 

6.8.3.2.8 Các ký hiệu cố định phải chỉ ra kết nối đầu vào và đầu ra của các van điều chỉnh áp suất khí 

nén. 

6.8.4 Van một chiều và chống chảy ngược (Van một chiều). 

6.8.4.1 Các van một chiều phải được lắp đặt phù hợp theo hướng dẫn của của nhà sản xuất. 

6.8.4.2 Phải lắp đặt một van một chiều ở giữa hệ thống và điểm kết nối cố định với nguồn cung cấp 

nước. 

6.8.4.3 Trong trường hợp sử dụng chất phụ gia chữa cháy pha sẵn hoặc trộn dọc đường ống trong hệ 

thống phun sương nước, phải lắp đặt một bộ ngăn chảy ngược giữa van điều khiển hệ thống hoặc 

nguồn nước dự trữ (bình chứa) và nguồn cung cấp nước. 

6.8.4.4 Các van một chiều phải được lắp trên các đường cấp chính gần các van điều khiển của cả hệ 

thống nước và sương khí nén của hệ thống chất lỏng kép để ngăn chảy ngược hoặc phun chất lỏng 

vào đường ống đồng hành. 

6.8.4.4.1 Không cần thiết lắp van một chiều tại nơi tách nước và chất lỏng nguyên tử hóa bằng khe hở 

không khí. 

6.8.5 Đồng hồ đo áp suất. 

6.8.5.1 Đồng hồ đo áp suất phải được lắp đặt tại các vị trí sau: 

(1) Trước và sau van điều chỉnh áp suất. 

(2) Ở phía điều áp của tất cả các kết nối nguồn cung cấp. 

(3) Ở phía điều áp của tất cả các van điều khiển hệ thống. 

(4) Trên tất cả các thùng chứa tích áp. 

(5) Trên tất cả các nguồn cung cấp khí cho hệ thống ống khô và tiền khởi động. 

(6) Khi nhiều chai khí được sử dụng gồm các chai khí có van được niêm phong hoặc giám sát ở trạng 

thái vị trí mở và kết nối với một ống góp điều áp, phải lắp đặt một đồng hồ áp suất trên phần điều áp 

của ống góp để đo áp suất trong tất cả các bình khí. 

6.8.5.2 Các đồng hồ đo áp suất cần thiết phải tương thích với mục đích sử dụng của chúng và phải có 

phạm vi áp suất hoạt động không nhỏ hơn hai lần áp suất làm việc của hệ thống. 

6.9 Hệ thống điện. 



TCVN XXX : XXX 

TCVN 12314-1:2018 

 38 

6.9.1 Thiết bị điện. 

6.9.1.1 Thiết bị điện liên quan đến hệ thống phun sương chữa cháy phải được lắp đặt theo quy định 

của TCVN 5699-1:2010 hoặc NFPA 70 . 

6.9.1.2 Tất cả các mạch và hệ thống dây tín hiệu phải đạt các yêu cầu quy định theo TCVN xxx 

hoặc  NFPA 72 . 

6.9.1.3 Tất cả các mạch đường dây tín hiệu và hệ thống dây điện phải được lắp đặt theo quy định của 

TCVN 5699-1:2010 hoặc NFPA 72. 

6.9.2 Thiết bị điều khiển. 

6.9.2.1 Tiêu chuẩn cài đặt. Các thiết bị phát hiện/báo cháy điện và thiết bị điều khiển được sử dụng 

để kích hoạt hệ thống phun sương chữa cháy phải được lắp đặt tuân theo các quy định của các tiêu 

chuẩn sau: 

(1) TCVN 5699-1:2010 hoặc NFPA 70 , Tiêu chuẩn về điện 

(2) TCVN 5738:2021 hoặc NFPA 72 , Tiêu chuẩn về mã tín hiệu và báo cháy  

 (3) Các tiêu chuẩn đã được phê duyệt và công nhận khác do nhà sản xuất cung cấp. 

6.9.2.2 Giám sát. Tất cả các mạch giám sát hoặc điều khiển hệ thống phun sương chữa cháy phải 

được giám sát bằng điện theo quy định của TCVN 5738:2021 NFPA 72 . 

6.9.2.3 Nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng. Phải lắp đặt các nguồn điện chính và nguồn 

điện dự phòng thường trực 24/7 để cung cấp điện cho hoạt động của các thiết bị phát hiện, báo hiệu, 

điều khiển, và các yêu cầu về truyền động của hệ thống. 

6.9.2.4 Cảnh báo 

6.9.2.4.1 Phải lắp đặt các thiết bị các cảnh báo về sự cố mức nước và sự cố hệ thống. 

6.9.2.4.2 Các tín hiệu báo sự cố và giám sát phải bao gồm tín hiệu mất điện, hoạt động (đóng) của van 

giám sát, sự cố điện tại thiết bị phát hiện, kích hoạt, và điều chỉnh công suất hệ thống bơm,. 

6.9.2.4.3 Các cảnh báo này phải được hiển thị (nhìn thấy) và tạo âm thanh (nghe được) phát ra liên tục 

để gây sự chú ý bên trong không gian được bảo vệ, tại vị trí của các bộ phận chính trong hệ thống 

phun sương chữa cháy (ví dụ: máy bơm, bể chứa). 

6.9.2.4.4 Cảnh báo kích hoạt hệ thống phải có sự khác biệt với cảnh báo sự cố hệ thống để tránh 

nhầm lẫn. 

6.9.3 Phát hiện cháy (báo cháy). 

6.9.3.1 Việc lựa chọn và lắp đặt hệ thống các thiết bị phát hiện và báo cháy tự động hoạt động bằng 

điện phải phù hợp với các quy định tại  TCVN 5738:2021 hoặc NFPA 72 . 

6.9.3.2 Phải lắp đặt một nguồn cấp điện chính và một nguồn điện dự phòng đảm bảo chế độ chờ tối 

thiểu 24 giờ dùng cung cấp điện cho hoạt động của các thiết bị phát hiện, báo hiệu, điều khiển và hoạt 

động của hệ thống. 

6.9.3.3 Trường hợp hệ thống phun sương nước mới được lắp đặt trong không gian có một hệ thống 

phát hiện và cảnh báo sẵn có, phải thực hiện phân tích về sự tương thích giữa hai hệ thống chỉ ra rằng 

hệ thống phát hiện và cảnh báo sẵn có phù hợp với yêu cầu của hệ thống phun sương chữa cháy mới. 

Nếu không tương thích, phải lắp đặt hệ thống phát hiện và cảnh báo mới. 

6.9.4 Kích hoạt tự động và bằng tay. 
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6.9.4.1 Ngoại trừ các trường hợp áp dụng theo 6.9.4.2, phải lắp đặt các phương tiện vận hành tự động 

của hệ thống phun sương chữa cháy. 

6.9.4.1.1 Hoạt động tự động phải được thực hiện bởi các thitế bị lắp trên đầu phun tự động (kích hoạt 

nhiệt độc lập), nhóm van điều khiển tự động, hoặc thiết bị phát hiện và kích hoạt tự động tự động độc 

lập của hệ thống phun sương chữa cháy. 

6.9.4.2 Không áp dụng các quy định tại 6.9.4.1 với các hệ thống vận hành bằng tay nếu được cơ quan 

có thẩm quyền chấp thuận cho lắp đặt. 

6.9.4.3 Việc lựa chọn và lắp đặt các thiết bị vận hành kích hoạt bằng tay phải tuân thủ các quy định tại 

4.10.3. 

6.10 Kết nối thử nghiệm. 

6.10.1 Phải lắp đặt một đầu kết nối thử nghiệm thủy lực tại điểm xa nhất trong hệ thống phun sương 

chữa cháy. 

6.10.2 Đường kính trong của đầu kết nối không được nhỏ hơn đường kính ống tiết lưu lớn nhất được 

sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy. 

6.10.3 Việc kết nối với thiết bị sủ dụng để thử nghiệm phải thông qua một ống dẫn đạt tiêu chuẩn an 

toàn. 

6.10.4 Trong trường hợp điều kiện lắp đặt không cho phép xả nước từ điểm kiểm tra thủy lực xa nhất, 

phải lắp đầu kết nối thử nghiệm tại đầu nguồn cung cấp đến các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao trong 

phạm vi bảo vệ của hệ thống phun sương chữa cháy. 

Phần 7 - Mục tiêu thiết kế và phương pháp thử 

7.1 Quy định chung 

7.1.1 Niêm yết. Phải liệt kê các thông tin về thiết kế và lắp đặt hệ thống phun sương chữa cháy căn cứ 

theo mức độ nguy hiểm và mục đích bảo vệ trong tài liệu niêm yết  . 

7.1.2 Các đặc điểm ứng dụng. Các đặc điểm của ứng dụng cụ thể (phân loại nguy cơ và hiện trạng) 

phải phù hợp với tài liệu niêm yết  thông tin của hệ thống. 

7.1.3 Đánh giá ứng dụng. Đánh giá ứng dụng phải đề cập đến hình học, nguy cơ cháy nổ và các biến 

(tham) số hệ thống được mô tả trong Phần này để đảm bảo rằng hệ thống thiết kế và lắp đặt phù hợp 

với thông tin được niêm yết. 

7.1.4 Hệ thống tiền chế. Hệ thống phun sương chữa cháy tiền chế áp dụng cho các không gian kín 

không được áp dụng vượt quá khối lượng, chiều cao trần, tốc độ thông gió, và số lượng đầu phun theo 

thử nghiệm, trừ khi kích thước không gian kín yêu cầu lắp thêm đầu phun để duy trì không khoảng 

cách giữa các đầu phun đạt tiêu chuẩn. 

7.2 Đánh giá thông tin niêm yết. 

7.2.1 Phạm vi. Thông tin niêm yết của thiết bị hay hệ thống phun sương chữa cháy phải dựa trên đánh 

giá toàn diện các vấn đề gồm giao thức thử nghiệm chữa cháy, các thành phần hệ thống và nội dung 

thiết kế và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. 

7.2.2 Các giao thức thử nghiệm chữa cháy. Các giao thức thử nghiệm cháy phải được thiết kế để 

kiểm tra hiêu suất chữa cháy theo mục đích áp dụng cụ thể của hệ thống qui định tại mục 7.4. 

7.2.3 Các thông số ứng dụng. 

7.2.3.1 Các thông số ứng dụng phải bao hàm các tính năng cơ bản của ứng dụng. 
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7.2.3.2 Các thông số ứng dụng phải bao gồm các biến định lượng (chẳng hạn như chiều cao, thể tích, 

vật cản và thông gió), nguy cơ cháy (loại nhiên liệu và kết cấu), và không gian có người để làm căn cứ 

đánh giá hiệu quả của ứng dụng. 

7.2.4 Khả năng áp dụng. 

7.2.4.1 Các giao thức thử nghiệm cháy phải được thiết kế một mô hình mô phỏng theo các thông số 

ứng dụng liên quan đến một nguy cơ hay loại hình nghề nghiệp cụ thể. 

7.2.4.2 Hệ thống phun sương chữa cháy được thiết kế để bảo vệ chống cháy trong một tòa nhà hoặc 

nơi có người làm việc phải được liệt kê đầy đủ và phân loại theo không gian có người như được mô tả 

trong Phần 3. 

7.2.5 Thử nghiệm. Các giao thức thử nghiệm phải được tiến hành để xác minh giới hạn làm việc và 

các thông số cài đặt của hệ thống và các thành phần như được mô tả trong thiết kế của nhà sản xuất 

và hướng dẫn cài đặt. 

7.2.6 Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt. 

7.2.6.1 Các hướng dẫn thiết kế và lắp đặt hệ thống đã được đánh giá bằng thử nghiệm phải liệt kê rõ 

các giới hạn làm việc và các tham số của hệ thống, các nguy cơ cháy nổ, và phạm vi của các thành 

phần biến số của ứng dụng. 

7.2.6.2 Trong các tài liệu này cũng phải bao gồm các khuyến nghị về lắp đặt, thử nghiệm, các thủ tục 

kiểm tra và bảo dưỡng theo yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

7.3 Mục tiêu hoạt động. 

7.3.1 Mục tiêu về hiệu suất chữa cháy. Mục tiêu về hiệu suất chữa cháy của hệ thống phun sương 

chữa cháy phải được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn sử dụng với ít nhất một trong ba thuật ngữ sau: 

(1) Kiểm soát cháy 

(2) Chống cháy  

(3) Chữa cháy 

7.3.1.1 Kiểm soát cháy. Kiểm soát cháy phải được đo bằng cách sử dụng ba cách tiếp cận cơ bản: 

(1) Giảm tiếp xúc nhiệt với cấu trúc xây dụng trong đó mục tiêu chính là duy trì tính toàn vẹn của cấu 

trúc tòa nhà (ví dụ ngăn chặn hiện tượng bùng lửa đột ngột - flashover) 

(2) Giảm mối đe dọa đối với người ở  bên trong khu vực bảo vệ, trong đó mục tiêu chính là giảm thiểu 

thiệt hại về nhân mạng. 

(3) Giảm đặc tính liên quan đến cháy, chẳng hạn như tốc độ tỏa nhiệt, tốc độ phát triển đám cháy, hoặc 

tốc độ lây lan sang các vật xung quanh. 

7.3.1.2 Chống cháy. Là việc ngăn chặn hoặc làm giảm tốc độ tỏa nhiệt của đám cháy và ngăn chặn 

bén cháy. 

7.3.1.3 Chữa cháy. Là việc dập dập tắt hoàn toàn đám cháy cho đến khi không còn hiện tượng cháy 

chất cháy. 

7.4 Thông số ứng dụng. 

7.4.1 Các tham số về kiến trúc. Các tham số về kết cấu ngăn cách phải bao gồm cả hình dạng kiến 

trúc và kích thước lỗ thông hơi trong không gian bảo vệ. 
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7.4.1.1 Kiến trúc xây dựng. Diện tích sàn, thể tích, chiều cao trần và tỷ lệ bản vẽ phải được đưa vào 

khi thiết kế các thông số như vị trí đầu phun, lưu lượng của hệ thống và tổng nhu cầu sử dụng nước 

hay dung dịch chữa cháy của toàn hệ thống phun sương chữa cháy. 

7.4.1.2 Thông gió. Các cân nhắc về thông gió phải bao gồm cả thông số thông gió tự nhiên và cưỡng 

bức. 

7.4.1.2.1 Thông gió tự nhiên. 

7.4.1.2.1.1 Phải đưa các thông số gồm số lượng, kích thước và vị trí của các ô thông thoáng trong 

không gian bảo vệ (ví dụ như cửa ra vào, cửa sổ) vào trong tính toán thiết kế và lắp đặt hệ thống phun 

sương. 

7.4.1.2.1.2 Trong một số trường hợp, cần có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để giảm thiểu ảnh 

hưởng của những ô thông thoáng này như lắp đặt thiết bị đóng cửa tự động và rèm phun nước. 

7.4.1.2.2 Thông gió cưỡng bức. 

7.4.1.2.2.1 Khi thiết kế và lắp đặt hệ thống phun sương chữa cháy phải đưa các thông số về  độ lớn 

của hệ thống thông gió cưỡng bức vào trong tính toán. 

7.4.1.2.2.2 Trong một số trường hợp, phải đưa ra yêu cầu tắt hệ thống thông gió cưỡng bức trước khi 

kích hoạt hệ thống phun sương. 

7.4.2 Phân loại nguy cơ cháy. Các nguy cơ cháy nổ được phân loại như sau: 

(1) Các hệ thống ứng dụng cụ thể theo quy định tại Phần 3 và phần này. 

(2) Các phân loại của hệ thống bảo vệ không gian có người theo quy định tại Phần 3. 

7.4.2.1 Chất tải vật liệu dễ cháy. 

7.4.2.1.1 Phải tiến hành phân tích nguy cơ cháy để xác định các thông số thiết kế cho hệ thống phát 

hiện, kích hoạt,  và phun sương chữa cháy. 

7.4.2.1.2 Việc lựa chọn hệ thống phải dựa trên các cơ sở như chủng loại nhiên vật liệu, tải trọng 

chất cháy, tốc độ phát triển đám cháy, và mục tiêu hoạt động chữa cháy mong muốn. 

7.4.2.2 Các loại vật liệu cháy (nhiên liệu). 

7.4.2.2.1 Nguy cơ cháy tổng thể phải liên quan trực tiếp đến chủng loại và khối lượng vật liệu cháy có 

trong một không gian. 

7.4.2.2.2 Khi lựa chọn và thiết kế hệ thống phun sương dập lửa phải thực hiện tính toán dựa trên các 

yếu tố như tính dễ bắt lửa và tái bén cháy của nhiên liệu, tốc độ phát triển của đám cháy và những khó 

khăn trong việc kiểm soát, ngăn chặn, dập tắt đám cháy. 

7.4.2.2.3 Cháy hạng A. 

7.4.2.2.3.1 Phải xem xét đặc tính và khối lượng vật liệu dễ cháy khi lựa chọn và thiết kế hệ thống phun 

sương chữa cháy dùng bảo vệ một không gian hoặc khu vực chứa vật liệu dễ cháy. 

7.4.2.2.3.2 Nếu muốn áp dụng dập lửa, phải tính toán đến các vấn đề như khả năng cháy ngầm và  

nguy cơ cháy âm ỉ. 

7.4.2.2.4 Cháy hạng B. 

7.4.2.2.4.1 Mối nguy hiểm liên quan đến đám cháy loại B chủ yếu liên quan đến các thông số gồm khối 

lượng nhiên liệu, đặc tính của nhiên liệu, tốc độ cháy của nhiên liệu. 
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7.4.2.2.4.2 Thời gian cháy trước phải được đánh giá vì nó ảnh hưởng đến đặc điểm chung của đám 

cháy. 

7.4.2.2.4.3 Đám cháy hạng B phải được phân thành hai loại: cháy hai chiều (cháy vũng) và cháy phun 

ba chiều và tràn nhiên liệu. Các tham số liên quan với mỗi loại dạng cháy phải bao gồm: 

(1) Đám cháy hạng B hai chiều: 

(a) Thông số kỹ thuật của nhiên liệu và lượng nhiên liệu nạp. 

(b) Điểm chớp cháy của nhiên liệu. 

(c) Kích thước bề mặt cháy và thời gian cháy trước. 

(2) Đám cháy hạng B ba chiều: 

(a) Thông số kỹ thuật của nhiên liệu và lượng nhiên liệu nạp. 

(b) Điểm chớp cháy của nhiên liệu. 

(c) Thời gian cháy trước. 

(d) Tháp tạo dòng chảy nhiên liệu cháy.  

(e) Lưu lượng nhiên liệu. 

(f) Cấu trúc đám cháy. 

(g) Phun lửa. 

(h) Áp suất nhiên liệu. 

(i) Góc phun nhiên liệu. 

(j) Hướng phun nhiên liệu. 

(k) Nguồn tái đánh lửa. 

7.4.2.2.4.4 Khi thiết kế và lắp đặt hệ thống phun sương chữa cháy để bảo vệ các mối nguy hiểm cháy 

hạng B phải đưa các tham số quy định trong 7.4.2.2.4.3 (1) và 7.4.2.2.4.3 (2) vào trong phân tích và 

tính toán. 

7.4.2.2.5 Cháy hạng E (cháy điện). Khi lựa chọn ứng dụng cho chữa cháy điện, phải tính toán độ dẫn 

điện của nước, dung dịch chữa cháy và sương để đảm bảo an toàn về điện. 

7.4.2.2.6 Cháy hỗn hợp. Phải đưa vào phân tích và tính toán để đưa ra giải pháp cho các trường hợp 

cháy nhiên liệu kết hợp với các nguy cơ khác. 

 7.4.3 Vị trí cháy. Khi lựa chọn và thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy phải cân nhắc đến vị trí 

của nhiên liệu (vật dễ cháy) trong khu vực bảo vệ. Cụ thể: 

(1) Nhiên liệu nằm ở độ cao hơn mặt bằng khu vực bảo vệ. 

(2) Nhiên liệu đặt gần các lỗ thông gió. 

(3) Nhiên liệu nằm ở các góc của khu vực bảo vệ. 

(4) Nhiên liệu xếp gác lên tường 

7.4.4 Vật cản và che chắn. 

7.4.4.1 Các đầu phun sương nước phải được bố trí tại vị trí phù hợp để tạo sương mù bao phủ toàn bộ 

khu vực hoặc xung quanh đối tượng cần bảo vệ. 
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7.4.4.2 Khi xuất hiện các vật cản hay bị che chắn, phải có giải pháp đảm bảo rằng hiệu quả hoạt động 

của hệ thống phun sương không bị ảnh hưởng của các vật thể này. 

7.4.5 Hệ thống tiền kích hoạt. Các yêu cầu niêm yết  thông tin cho hệ thống phun sương chữa cháy 

tiền kích hoạt phải bao gồm: 

(1) Loại hệ thống tiền kích hoạt  

(2) Thời gian trễ tối đa từ các thử nghiệm chữa cháy với các mối nguy cơ cụ thể hoặc trong không gian 

có người không được vượt quá 60 giây 

7.4.5.1 Khi áp dụng một phương pháp tính toán để xác định thời gian trễ, phải thực hiện thử nghiệm để 

xác nhận kết quả tính toán. Kết quả này phải được liệt kê trong thông tin niêm yết. 

7.5 Độ tin cậy  

Phần 8 - Hệ thống bảo vệ nơi có người 

8.1 Quy định chung. 

8.1.1 Hệ thống phun sương chữa cháy phải được thiết kế để bảo vệ chống lại đám cháy bắt nguồn từ 

một vị trí đánh lửa duy nhất. 

8.1.2 Nguồn cung cấp nước cho hệ thống bảo vệ nơi có người 

8.1.2.1 Số lượng. Nguồn cung cấp nước cho hệ thống bảo vệ nơi có người phải phù hợp với quy định 

tại Phần 10 của tiêu chuẩn này ngoại trừ các trường hợp được phép điều chỉnh áp dụng theo quy định 

tại 8.1.2.  

8.1.2.1.1 Trong trường hợp nguồn nước cấp cho hệ thống bảo vệ nơi có người được sử dụng đồng 

thời cho cả hệ thống lẫn cấp đến các vòi bên ngoài được phép dòng ống đồng thời theo quy định trong 

Bảng 8.1.2.1.1, phải thực hiện bổ sung thêm các thông tin như nhu cầu cấp nước cho hệ thống phun 

sương lắp đặt trong tòa nhà, điểm đấu nối đầu hút của bơm, bộ lọc, thiết bị lọc của hệ thống phun 

sương vào trong hồ sơ thiết kế.  

8.1.2.2 Nguồn cung cấp nước tối thiểu cho hệ thống bảo vệ khu vực có người phải luôn đảm bảo đáp 

ứng sử dụng trong khoảng thời gian tối thiểu quy định trong Bảng 8.1.2.1.1. 

8.1.2.2.1 Được phép sử dụng nguồn cấp nước tối thiểu thấp hơn thời gian tối thiểu quy định trong 

Bảng 8.1.2.1.1 trong trường hợp hệ thống phun sương chữa cháy có trang bị thiết bị cảnh báo lưu 

lượng, các thiết bị giám sát, theo dõi điện tử thường trực đã được phê duyệt,. 

8.1.2.3 Hệ thống phun sương nước trung và cao áp. Trong trường hợp đã lắp đặt hệ thống ống 

vách tường (ống đứng) theo quy định tại TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 14, phải bổ sung thêm một hệ 

thống ống đứng độc lập. 

8.1.2.4 Hệ thống bảo vệ thấp áp. Không bổ sung hệ thống ống đứng độc lập nếu đã lắp đặt hệ thống 

ống đứng theo quy định tại TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 14,. 

8.2 Nguy cơ thấp và trung bình. Phải lắp đặt thiết bị hoặc hệ thống phun sương chữa cháy theo thiết 

kế, thông số kỹ thuật, và hướng dẫn lắp đặt, vận hành, và bảo dưỡng đã được đăng ký. 

8.3 Hệ thống bảo vệ khu vực có người ở trong các khu chung cư. 

8.3.1 Khu chung cư cao dưới bốn tầng. 

8.3.1.1 Phạm vi áp dụng. Phần này quy định về thiết kế và lắp đặt hệ thống phun sương chữa cháy 

trong các khu dân cư có bốn tầng với chiều cao tòa nhà không vượt quá 18 m (60 ft) so với mặt bằng 

hạ tầng cơ sở. 
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Bảng 8.1.2.1.1 Quy định về thời gian cấp nước đối với hệ thống bảo vệ khu vực có người 

Cư trú  Lưu lượng nước cấp Thời gian tối thiểu 

(Cấp độ ) LPM GPM (Phút) 

Nguy cơ thấp 100 378 30 

Nguy cơ trung bình 250 946 60 - 90  

Chung cư 4 tầng trở xuống Không áp dụng Không áp dụng 30 

Nhà một hoặc hai hộ gia đình  Không áp dụng Không áp dụng 10 

8.3.1.2 Mục đích 

8.3.1.2.1 Mục đích của phần này là đưa ra các quy định trong việc lắp đặt hệ thống phun sương dùng 

hỗ trợ phát hiện và kiểm soát các đám cháy từ đó giúp tăng khả năng bảo vệ và giảm thiểu tổn thất về 

thương vong và nhân mạng trong khu chung cư từ bốn tầng trở xuống. 

8.3.1.2.2 Hệ thống phun sương chữa cháy phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với quy định trong 

phần này để ngăn chặn hiện tương flashover trong phòng có gốc lửa, tạo màn sương bảo vệ và tăng 

thêm cơ hội cho việc thoát hiểm và giải cứu. 

8.3.1.3 Bố trí hệ thống. Với các dãy nhà phố kiểu liền kề được bảo vệ theo tiêu chuẩn này, phải lắp 

đặt hệ thống phun sương chữa cháy riêng biệt tại mỗi đơn nguyên với bộ điều khiển van được bố trí 

đặt bên ngoài nhà hoặc tại một khu vực chung. 

8.3.1.4 Niêm yết và dán nhãn. Các vật tư và thiết bị được niêm yết hoặc được gắn nhãn phải được 

lắp đặt và sử dụng theo giới hạn niêm yết và hướng dẫn của nhà sản xuất trừ khi được cho phép bởi 

các phần khác của Tiêu chuẩn này. 

8.3.1.5 Đầu phun. 

8.3.1.5.1 Chỉ được phép lắp đặt những đầu phun đã được niêm yết của hệ thống phun sương. 

8.3.1.5.2 Các đầu phun phải được lắp đặt phù hợp theo các thông số kỹ thuật đã được niêm yết   của 

hệ thống. 

8.3.1.5.3 Vị trí đầu phun. Các đầu phun sẽ được đặt ở vị trí phù hợp với hướng dẫn thiết kế và lắp đặt 

sao cho thời gian trễ sẽ không bị ảnh hưởng quá mức bởi các vật cản như độ dốc trần, dầm nhà hoặc 

đèn chiếu sáng. 

8.3.1.5.4 Sơn và hoàn thiện. 

8.3.1.5.4.1 Chỉ được phép sơn và phủ vật liệu hoàn thiện lên đầu phun nếu được nhà sản xuất cho 

phép. 

8.3.1.5.4.2 Trong trường hợp các đầu phun được sơn mà không được sự đồng ý của nhà sản xuất, 

phải thực hiện thay thế bằng các đầu phun mới cùng loại. 

8.3.1.6 Van. 

8.3.1.6.1 Dấu hiệu nhận diện van điều khiển phải được gắn trong khu vực lắp đặt van của tòa nhà. 

8.3.1.6.2 Nếu các hệ thống có nhiều hơn một van điều khiển phải đóng lại trong quá trình làm việc trên 

một hệ thống hoặc không gian thì phải có dấu hiệu đề cập đến sự tồn tại và vị trí của các van khác. 

8.3.1.7 Tiêu chí thiết kế. 
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8.3.1.7.1 Phải cung cấp ít nhất yêu cầu về lưu lượng cho một hay một nhóm đầu phun theo các tiêu chí 

vận hành cụ thể theo như thông tin niêm yết của hệ thống. 

8.3.1.7.2 Hệ thống phun sương chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu về lưu lượng tối thiểu để tạo ra 

cường độ phun theo thông tin được niêm yết của đầu phun. 

8.3.1.7.3 Số lượng đầu phun thiết kế. Số lượng đầu phun thiết kế lắp đặt dưới trần phẳng, nhẵn, 

nằm ngang phải bao gồm số lượng đầu phun trong một ngăn tối đa là bốn đầu phun liền kề có nhu cầu 

thủy lực lớn nhất theo yêu cầu đăng ký. 

8.3.1.8 Kích thước ống. Kích thước đường ống phải được xác định bằng các tính toán thủy lực theo 

quy trình tính toán quy định tại Phần 9 của Tiêu chuẩn này. 

8.3.1.9 Cấp nước. 

8.3.1.9.1 Nguồn nước. Nguồn cung cấp nước phải là một trong những trường hợp sau: 

(1) Kết nối trực tiếp hoặc thông qua máy bơm với hệ thống cấp nước luôn có sẵn.   

(2) Bể chứa trên cao. 

(3) Sử dụng bình chứa tích áp theo quy định tại Phần 10 và TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 22 

(4) Nguồn nước dự trữ có kết nối với một máy bơm tự động. 

8.3.1.9.2 Máy bơm chữa cháy. Việc lắp đặt máy bơm chữa cháy phải tuân thủ các quy định trong 

Phần 10 của tiêu chuẩn này  và QCVN 02:2020 hoặc NFPA 20. 

8.3.1.9.3 Nhu cầu cấp nước nội bộ. Trong trường hợp sử dụng chung nguồn nước cho cả nhu cầu 

sinh hoạt lẫn nước cho hệ thống phun sương chữa cháy, nguồn nước cấp phải đảm bảo cung cấp đủ 

lưu lượng cho cả hai mục đích khi hệ thống phun sương cao áp hoạt động. 

8.3.2 Nhà ở của một và hai hộ gia đình. 

8.3.2.1 Phạm vi. 

8.3.2.1.1 Phần này quy định về thiết kế và lắp đặt hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ cho một và 

hai hộ gia đình. 

8.3.2.2 Mục đích. 

8.3.2.2.1 Mục đích của phần này là đưa ra các quy định trong việc lắp đặt hệ thống phun sương dùng 

hỗ trợ phát hiện và kiểm soát các đám cháy từ đó giúp tăng khả năng bảo vệ và giảm thiểu tổn thất về 

thương vong và nhân mạng trong nhà của một và hai hộ gia đình. 

8.3.2.2.2 Hệ thống phun sương chữa cháy phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với quy định trong 

phần này để ngăn chặn hiện tương flashover trong phòng có gốc lửa, tạo màn sương bảo vệ và tăng 

thêm cơ hội cho việc thoát hiểm và giải cứu. 

8.3.2.3 Tổng quát. Thiết bị báo khói phải đạt các yêu cầu quy định tại TCVN 5738:2021 hoặc NFPA 

72 . 

8.3.2.4 Thành phần hệ thống. 

8.3.2.4.1 Yêu cầu chung. Bồn chứa, máy bơm, bộ lọc, móc treo, thiết bị phát hiện dòng chảy và van 

phải phù hợp với với yêu cầu của nhà sản xuất nhưng không bắt buộc phải đăng ký. 

8.3.2.4.2 Hệ thống tiền chế. Việc lắp đặt hệ thống tiền chế đã niêm yết phải tuân thủ  các hạn chế do 

đơn vị thực hiện kiểm định đề ra dựa trên kết quả thử nghiệm. 

8.3.2.5 Các yêu cầu về lắp đặt. 
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8.3.2.5.1 Van. 

8.3.2.5.1.1 Trừ khi một van ngắt riêng biệt cho hệ thống phun sương chữa cháy đã được lắp đặt theo 

quy định tại 8.3.2.5.1.2, phải lắp đặt một van điều khiển duy nhất để đóng cả hai hệ thống nước sinh 

hoạt và hệ thống phun sương chữa cháy. 

8.3.2.5.1.2 Không được lắp đặt van điều khiển riêng trên đường ống của hệ thống phun sương chữa 

cháy ngoại trừ có van điều khiển đó được giám sát theo một trong các các hình thức sau: 

(1) Trung tâm kiểm soát, trạm giám sát hoặc dịch vụ giám sát từ xa. 

(2) Bố trí thiết bị báo động cục bộ tạo âm thanh và tín hiệu thường trực trong không gian được bảo vệ. 

(3) Trang vị van được khóa ở vị trí mở. 

8.3.2.5.2 Giá treo/đỡ đường ống. 

8.3.2.5.2.1 Đường ống đã được niêm yết phải được cố định theo các giới hạn đã đăng ký. 

8.3.2.5.2.2 Phải sử dụng các giải pháp gá cố định đường ống lên cấu trúc xây dựng theo hướng dẫn 

thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với các đường ống không được niêm yết và đường ống được niêm yết 

có giới hạn không đi kèm các yêu cầu gá cố định. 

8.3.2.5.2.3 Đường ống đặt trên dầm hoặc xà nhà mở phải được được cố định chống lại di chuyển 

ngang và dọc trục. 

8.3.2.5.3 Đầu phun. 

8.3.2.5.3.1 Phải sử dụng các đầu phun đã được đăng ký. 

8.3.2.5.3.2 Không được sử dụng đầu phun trên các hệ thống khác lắp vào hệ thống ống ướt trừ khi đã 

được niêm yết để sử dụng trên các hệ thống dạng đặc biệt. 

8.3.2.5.3.3 Các đầu phun phải được cố định chống lại các chuyển động ngang và dọc trục. 

8.3.2.5.3.4 Sơn và tráng men. Không được phép sơn hay tráng men lên đầu phun ngoại trừ trường 

hợp nhà sản xuất phủ lớp hoàn thiện trên bề mặt đầu phun đã được niêm yết trước khi xuất xưởng. 

8.3.2.5.4 Thoát nước và kết nối thử nghiệm. 

8.3.2.5.4.1 Mỗi hệ thống phun sương chữa cháy phải có một ống thoát nước lắp trên hệ thống ở vị trí 

cạnh van điều khiển. 

8.3.2.5.4.2 Phải lắp một van trên đường ống thoát nước. 

8.3.2.5.4.3 Phải lắp đặt một ống thoát nước tại các bộ phận có nhiệt độ đóng băng của hệ thống khô. 

8.3.2.5.4.4 Khi gắn các thiết bị cảnh báo lưu lượng, phải lắp đặt một kết nối dùng cho kiểm định viên 

kết nối thử nghiệm tại các vị trí cho phép sử dụng để kiểm tra lưu lượng nước, kết nối và cơ chế cảnh 

báo. 

8.3.2.5.4.5 Các kết nối thử nghiệm dành cho kiểm định viên phải có đường kính lỗ bằng hoặc nhỏ hơn 

đầu phun nhỏ nhất được lắp đặt trong hệ thống phun sương chữa cháy. 

8.3.2.5.5 Đồng hồ đo áp suất. 

8.3.2.5.5.1 Khi lắp đặt hệ thống khô, phải lắp đặt đồng hồ đo áp suất khí nén trong hệ thống. 

8.3.2.5.5.2 Trường hợp sử dụng bể chứa nước có áp lực làm nguồn cung cấp nước, phải lắp đặt một 

đồng hồ đo áp suất của bể để theo dõi. 
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8.3.2.5.6 Thiết bị cảnh báo. Thiết bị cảnh báo lưu lượng nước cục bộ phải được lắp đặt trên tất cả các 

hệ thống phun sương chữa cháy trong nhà nơi không được trang bị đầu phát hiện hoặc báo khói theo 

quy định của TCVN 5738:2021 hoặc NFPA 72 . 

8.3.2.5.7 Tầng áp mái. Trong trường hợp lắp đặt các đường ống phi kim loại trong tầng áp mái, phải 

bổ sung lớp cách nhiệt phù hợp để tránh sự tiếp xúc của đường ống với nhiệt độ vượt quá nhiệt độ 

giới hạn cho phép của đường ống. 

8.3.2.6 Cấp nước. 

8.3.2.6.1 Chất lượng nước cho hệ thống phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Phần 10 của Tiêu chuẩn 

này. 

8.3.2.6.2 Trước khi nghiệm thu hệ thống, phải kiểm tra bơm bằng cách mở kết nối ống thoát nước 

dùng khi kiểm tra/thử hệ thống. 

8.3.2.6.3 Máy bơm phải cảm nhận dòng chảy, bật và dòng chảy nước trong thời gian yêu cầu của 

8.1.2.1.1 mà không bị gián đoạn. 

8.3.2.6.4 Trong trường hợp sử dụng một bể chứa và máy bơm độc lập với hệ thống cấp nước sinh 

hoạt làm nguồn nước cấp cho hệ thống phun sương chữa cháy, các tiêu chí sau phải được đáp ứng: 

(1) Phải thực hiện thử nghiệm kiểm tra lưu lượng bằng cách bơm tuần hoàn với bể chứa với lưu lượng 

bằng lưu lượng của đầu phun nhỏ nhất trong hệ thống phun sương. 

(2) Động cơ bơm sử dụng nguồn xoay chiều phải được kết nối với nguồn điện 220 V hoặc 380V (3 

pha). 

(3) Mọi phương tiện ngắt kết nối cho máy bơm phải thuộc loại đã được phê duyệt. 

(4) Phải sử dụng đường ống nối với bể chứa  để nạp đầy. 

(5) Phải có phương tiện kiểm tra mực nước trong bể mà không cần phải mở nắp bể chứa. 

(6) Máy bơm không được phép đặt trực tiếp trên sàn nhà. 

8.3.2.6.5 Trong trường hợp một đường ống cấp nước phục vụ cho hơn một căn hộ, mỗi căn hộ phải có 

một chỉ số van điều khiển độc lập phục vụ cho hệ thống phun sương chữa cháy trong đó hộ sử dụng 

và chủ sở hữu căn hộ có quyền truy cập vào van điều khiển hệ thống phun sương chữa cháy. 

8.3.2.6.6 Được phép sử dụng van điều khiển cho mục đích phục vụ cấp nước sinh hoạt. 

8.3.2.6.7 Trong các trường hợp quy định tại 8.3.2.6.5, không được lắp van điều khiển hệ thống phun 

sương chữa cháy tại các khu vực khác với nơi lắp đặt hệ thống. 

8.3.2.6.8 Cấp nước cho các hộ sản xuất. Với các hộ sản xuất có khu vực sản xuất nằm bên ngoài 

nhà, phải làm rõ trên bảng dữ liệu của nhà sản xuất thông tin về mức áp suất tối thiểu cần thiết để đáp 

ứng các tiêu chí thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy. 

8.3.2.6.9 Đường ống cấp chung. 

8.3.2.6.9.1 Các trường hợp sử dụng chung đường ống cấp nước phục vụ cho cả hệ thống phun sương 

chữa cháy và sinh hoạt phải tuân theo các quy định tại 8.3.2.6.9.2 và 8.3.2.6.9.3. 

8.3.2.6.9.2 Trong trường hợp hệ thống cấp nước chung được kết nối phục vụ nhiều hơn một hộ sử 

dụng và không có điều khoản nào cấm ngăn dòng chảy vào hệ thống nước sinh hoạt khi kích hoạt của 

đầu phun,  phải bổ sung lưu lượng thêm 19 L/phút (5 gpm) khi tính toán xác định lưu lượng cần thiết 

khi thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy. 
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8.3.2.6.9.3 Phải đính với van ngắt chính của hệ thống một biển cảnh báo có kích thước tối thiểu 6,4 

mm (1 ∕ 4 in.) viết bằng chữ in hoa với nội dung như sau: 

! CẢNH BÁO 

Hệ thống nước cho ngôi nhà này cung cấp nước theo lưu lượng và áp suất cho các đầu phun 

sương chữa cháy. Không được được thêm vào hệ thống này các thiết bị hạn chế lưu lượng 

hoặc giảm áp suất hoặc tự động ngắt nước đối với hệ thống phun sương chữa cháy, chẳng hạn 

như thiết bị làm mềm nước, hệ thống lọc và van ngắt tự động, nếu chưa được một chuyên gia 

PCCC xem xét. Nghiêm cấm mọi hành vi loại bỏ dấu biển cảnh báo này. 

8.3.2.7 Tiêu chí phun. 

8.3.2.7.1 Số lượng đầu phun thiết kế. Số lượng đầu phun thiết kế dưới trần phẳng, nhẵn, nằm ngang 

phải bao gồm tất cả đầu phun trong một ngăn, tối đa hai đầu phun phải được lắp đặt để đáp ứng nhu 

cầu thủy lực lớn nhất theo các yêu cầu đã được đăng ký. 

8.3.2.7.2 Hệ thống phải đảm bảo cung cấp lưu lượng theo yêu cầu tối thiểu để vận hành một hoặc một 

nhóm nhiều đầu phun theo các thông số kỹ thuật được niêm yết của đầu phun. 

8.3.2.8 Thiết kế hệ thống. 

8.3.2.8.1 Vị trí của đầu phun. 

8.3.2.8.1.1 Trong các tầng hầm (basement) là nơi không yêu cầu trần bảo vệ đường ống hoặc nơi lắp 

đặt các đường ống kim loại, được phép đặt đầu phun ở vị trí dự kiến sẽ hoàn thiện trần trong tương lai. 

8.3.2.8.1.2 Phải lắp đặt các đầu phun ở tất cả các khu vực ngoại trừ những nơi được phép bỏ qua theo 

quy định từ 8.3.2.8.1.4 đến 8.3.2.8.1.6. 

8.3.2.8.1.3 Không lắp đầu phun trong phòng tắm  có diện tích nhỏ hơn 5,1 m2 (55 ft 2). 

8.3.2.8.1.4 Không lắp đầu phun trong tủ quần áo, tủ đựng quần áo bằng vải lanh và tủ đựng thức ăn 

trong các trường hợp sau: 

(1) Diện tích của không gian không vượt quá 2,2 m2 (24 ft2). 

(2) Kích thước nhỏ nhất của không gian không vượt quá 0,9 m (3 ft). 

(3) Các bức tường và trần nhà được làm bằng vật liệu không cháy hoặc các vật liệu khó bắt cháy như 

được định nghĩa trong QCVN 06 hoặc NFPA 220. 

8.3.2.8.1.5 Không cần lắp đặt đầu phun trong nhà để xe, mái hiên mở, khoang để xe và các cấu trúc 

tương tự khác. 

8.3.2.8.1.6 Không cần có đầu phun trong tầng áp mái, căn hộ pan-house áp mái, phòng thiết bị, phòng 

máy thang máy, không gian kín chỉ dành riêng cho các thiết bị thông gió, không gian sàn/trần, trục 

thang máy, không gian dành cho các thiết bị thông tin, và các không gian kín khác không sử dụng hoặc 

dành cho mục đích sinh hoạt. 

(A) Không gian chứa thiết bị đốt nhiên liệu cũng phải tuân thủ các quy định tại 8.3.2.8.1.6 (B) hoặc 

18.3.2.8.1.6 (C). 

(B) Trong trường hợp các thiết bị đốt nhiên liệu được bố trí nằm trên tất cả các thiết bị được sử dụng 

các khu vực có người ở, không cần bố trí đầu phun trong không gian bị che khuất. 

(C) Trường hợp các thiết bị đốt nhiên liệu được bố trí thấp hơn hoặc ngang hàng với các khu vực có 

người ở, phải bố trí ít nhất một đầu phun kích hoạt nhiệt ở độ trung bình ở vị trí phía trên thiết bị hoặc 

tường ngăn cách giữa khu vực chứa thiết bị đốt nhiện liệu với khu vực có người ở. 
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8.3.2.8.1.7 Không cần lắp đặt đầu phun cho các hốc trần đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Tổng thể tích của hốc trần không được bảo vệ không vượt quá 2,83 m3 (100 ft3). 

(2) Toàn bộ sàn dưới hốc trần không được bảo vệ đã được các đầu phun ở độ cao trần thấp hơn bảo 

vệ. 

(3) Khoảng cách tối thiểu giữa hai hốc trần không được bảo vệ theo phương ngang là 3,05 m (10 ft). 

(4) Phần hoàn thiện bên trong của hốc trần không được bảo vệ phải được làm bằng vật liệu không 

hoặc khó cháy. 

(5) Được phép sử dụng cửa sổ trời có diện tích không quá 2,97 m 2 (32 ft 2) với ốp bằng nhựa. 

Phần 9 - Quy định về tính toán thiết kế 

9.1 Yêu cầu chung. 

9.1.1 Quy trình tính toán lưu lượng. Quy trình tính toán thiết kế hệ thốn gphun sương chữa cháy 

phải thông qua một trong những quy định sẵn có dưới đây: 

(1) Các tính toán thủy lực phải được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp trong Phần 9.2. 

(2) Các tính toán thủy lực cho các hệ thống không có phụ gia và có áp suất làm việc không quá 12 bar 

(175 psi) phải được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp diễn giải trong Phần 9.2 hoặc Mục 9.3. 

(3) Các tính toán cho đường ống chứa chất lỏng kép hoặc sương khí  phải tuân theo các quy định tại 

Mục 9.4. 

9.1.2 Các yêu cầu về nhu cầu cấp nước tối thiểu cho hệ thống sương chữa cháy theo thiết kế phải 

được xác định bằng cách bổ sung thêm các yêu cầu sử dụng nước đồng thời (nếu có) vào trong tính 

toán lưu lượng và áp suất vận hành của hệ thống theo quy định của Phần này. 

9.1.3 Các sửa đổi. Phải cung cấp thông tin liên quan đến bất kỳ việc sửa đổi nào được thực hiện làm 

thay đổi các đặc tính lưu lượng của hệ thống phun sương hiện có, thiết kế hệ thống phun sương, các 

tính toán lưu lượng hệ thống theo thiết kế cũ, thể tích và và áp suất tại các điểm nối, và các tính toán 

chỉ ra ảnh hưởng của việc sửa đổi đến hệ thống hiện có. 

9.1.4 Hệ thống tiền chế. Không được sửa đổi các thông số của hệ thống tiền chế ngoài giới hạn đã 

được đăng ký. 

9.1.5 Van đặc biệt, bộ lọc và các thiết bị khác. Phải bổ sung các thông tin về giá trị tổn thất do ma 

sát hoặc chiều dài đường ống tương đương quy đổi cho các van, bộ lọc và các thiết bị đặc biệt vào 

trong hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền. 

9.2 Phương pháp tính toán Darcy – Weisbach cho hệ thống phun sương trung và cao áp sử 

dụng chất lỏng đơn, pha lỏng đơn. 

9.2.1 Tổn thất do ma sát dọc đường ống phải được xác định bằng một trong các phương pháp sau: 

(1) Sử dụng các công thức trong Bảng 9.2.1. 

(2) Các tính toán thủy lực phải được cho phép thực hiện bằng phương pháp tính toán Hazen – 

Williams cho các hệ thống trung và cao áp có kích thước ống 20 mm (3 ∕ 4 in) với điều kiện vận tốc cực 

đại của dòng chảy qua đường ống hệ thống không vượt quá 7,6 m/s (25 ft/giây). 
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Bảng 9.2.1 Phương trình Darcy – Weisbach và các phương trình liên quan dùng để tính toán tổn 

thất áp suất ở hệ thống phun sương trung và cao áp 

 Hệ đo lường Quốc tế Hệ đo lường Hoa Kỳ 

Phương trình Darcy – 
Weisbach  𝛥𝑝𝑚 = 2.252(𝑓𝐿𝜌𝑄2)/𝑑5 𝛥𝑝𝑚 = 0.000216(𝑓𝐿𝜌𝑄2)/𝑑5 

Số Reynolds 𝑅𝑒 = 21.22(𝑄𝜌)/(𝑑𝜇) 𝑅𝑒 = 50.6(𝑄𝜌)/(𝑑𝜇) 

Độ nhám liên quan  𝐷𝑁𝐿𝑄 = 𝜀/𝑑 𝐷𝑁𝐿𝑄 = 𝜀/𝐷 

 
Trong đó: 

Δpm = tổn thất ma sát (bar) 

L = chiều dài của ống (m) 

f = hệ số ma sát (bar/m) 

Q = lưu lượng (L/phút) 

d = đường kính trong ống (mm) 

ε = độ nhám của thành ống 

(mm) 

ρ = khối lượng riêng của chất 

lỏng (kg/m3) 

μ = độ nhớt tuyệt đối (động) 

[centipoise (cP)] 

Trong đó: 

Δp = tổn thất ma sát (psi) 

L = chiều dài của ống (ft) 

f = hệ số ma sát (psi / ft) 

Q = lưu lượng (gpm) 

d = đường kính trong ống (in.) 

D = đường kính ống bên trong (ft) 

ε = độ nhám của thành ống (ft) 

ρ = khối lượng riêng của chất 

lỏng (lb/ft3) 

μ = độ nhớt tuyệt đối (động) 

[centipoise (cP)] 

9.2.2  Biểu đồ Moody trong Hình 9.2.2 sẽ được sử  

dụng để xác định giá trị của hệ số ma sát, f , trong phương trình Darcy – Weis, trong đó số Reynolds và 

độ nhám liên quan được tính như trong Bảng 9.2.1, sử dụng các hệ số được cung cấp trong Bảng 

9.2.2 (a) và Bảng 9.2.2 (b). 

Bảng 9.2.2 (a) Các giá trị khuyến nghị của độ nhám tuyệt đối hoặc chiều cao hiệu quả của 

đường ống vách tường bất thường sử dụng trong phương trình Darcy – Weisbach 

Vật liệu đường ống Giá trị ε theo thiết kế Hệ số C 

 mm ft H-W quy đổi 

Đồng, Đồng - Niken 0.0015 0.000005 150 

Ống kéo thép không rỉ (theo 
công bố của nhà sản xuất) 

0.0009 0.000003 160 

Ống thép không rỉ 0.0451 0.00015 140 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2258
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HÌNH 9.2.2 Biểu đồ Moody. 

 

9.2.3 Các đầu phun phải hoạt động trong dải áp suất vận hành đầu phun. 

9.2.4 Đường ống hệ thống phải được thiết kế thủy lực để đảm bảo các yêu cầu về lưu lượng phù hợp 

với niêm yết của nhà sản xuất và các quy định của Phần 7, Tiêu chuẩn này. 

9. 3 Phương pháp tính toán Hazen – Williams (Hệ thống thấp áp). 

9.3.1 Giới hạn áp suất làm việc và chất phụ gia. Được phép áp dụng công thức Hazen – Williams 

trong các tính toán thủy lực cho hệ thống phun sương có áp suất làm việc không vượt quá 12 bar (175 

psi) và không có chất phụ gia. 

9.3.2 Công thức tính tổn thất do ma sát. Tổn thất do ma sát trong đường ống chứa đầy nước được 

tính toán theo công thức Hazen – Williams diễn giải như sau: 

(1) Theo hệ đo lường Quốc tế:  

  𝑃𝑚 = 605(10)5𝑄𝑚1. 85/(𝐶1. 85)(𝑑𝑚4. 87)       [9.3.2a] 

Pm = lực cản ma sát (bar / m ống) 

Qm = lưu lượng (L / phút) 

dm = đường kính trong thực tế của ống (mm) 

C = hệ số tổn thất do ma sát 

(2) Theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: 

  𝑃𝑓 = 4.52𝑄1. 85/(𝐶1. 85)(𝑑4. 87)       [9.3.2b] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2258
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Trong đó: 

Pf = lực cản ma sát (psi / ft của đường ống) 

Q = lưu lượng (gpm) 

d = đường kính trong thực tế của ống (in.) 

C = hệ số tổn thất do ma sát 

9.3.3 Công thức tính áp suất động. Áp suất động trong đường ống chứa đầy nước được tính toán 

theo công thức sau: 

(1) Theo hệ đo lường Quốc tế: 

   𝑃𝑣 = [5.61/(10)7]𝑄2/𝐷4            [9.3.3a] 

Trong đó: 

P v = áp suất vận tốc (bar) 

Q = lưu lượng (L/phút) 

D = đường kính trong (mm) 

(2) Theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: 

     𝑃𝑣 = 0,001123𝑄2/𝐷4             [9.3.3b] 

Trong đó: 

Pv = áp suất vận tốc (psi) 

Q = lưu lượng (gpm) 

D = đường kính trong (in) 

9.3.4 Công thức tính áp suất thường. Áp suất bình thường, Pn, được tính toán theo công thức sau: 

     Pn = Pt - Pv      [9.3.4] 

Trong đó: 

Pn = áp suất bình thường [bar (psi)] 

Pt = tổng áp suất [bar (psi)] 

Pv = áp suất động [bar (psi)] 

9.3.5 Điểm nối thủy lực. 

9.3.5.1 Các áp lực tại các điểm nối thủy lực giao nhau phải cân bằng trong vòng 0,03 bar (0,5 psi). 

9.3.5.2 Phải sử dụng giá trị áp suất cao nhất tại điểm nối thủy lực và tổng lưu lượng đã được điều 

chỉnh  trong các tính toán liên quan đến điểm nối thủy lực. 

9.3.6 Quy đổi van và đầu nối ra chiều dài ống tương đương. 

9.3.6.1 Phải sử dụng Bảng 9.3.6.1 để quy đổi đầu nối, van, và các phụ kiện ra chiều dài đường ống 

tương đương ngoại trừ trường hợp các dữ liệu thử nghiệm của nhà sản xuất chỉ ra rằng các hệ số quy 

đổi khác là phù hợp. 
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Bảng 9.3.6.1 - Chiều dài ống quy đổi tương đương với đầu nối và van  

 Đầu nối Van 

    Khớp 
noi 

    

  90o 45o    Van 
cầu 

Van 
cánh 

Van 
bướm 

Kiểm 
tra 

Lưu ý:  

(1) Áp dụng cho đầu nối được hàn hoặc có ren chìm. Đối với đầu nối có ren, tăng gấp đôi mức cho 

phép trong bảng. 

(2) Chiều dài quy đổi tương đương trong bảng dựa trên hệ số C là 150 trong công thức tính tổn thất do 

ma sát Hazen – Williams. Kết quả tính phải được làm tròn số. 

9.3.6.2 Đối với đầu (khớp) nối kiểu yên ngựa có tổn thất do ma sát lớn hơn so với các chỉ số trong 

Bảng 9.3.6.1, tổn thất do ma sát tăng lên phải được đưa vào trong các tính toán thủy lực. 

9.3.6.3 Đối với đường kính ống bên trong khác với đường kính đồng ống, việc tính toán quy đổi phải 

được thực hiện bằng cách lấy các chỉ số nêu trong Bảng 9.3.6.1 nhân với một hệ số được tính toán từ 

công thức [9.3.6.3] dưới đây. Từ đó, các kết quả thu được phải tiếp tục được điều chỉnh thêm cho phù 

hợp với quy định tại Bảng 9.3.6.4.2. 

Hệ số = [Đường kính trong thực tế/Đường kính trong của ống đồng loại K]^1.85      [9.3.6.3] 

9.3.6.4 Hệ số C. 

9.3.6.4.1 Chỉ áp dụng công thức Hazen– Williams theo Bảng 9.3.6.1 với hệ số C = 150. 

9.3.6.4.2 Các giá trị hệ số C không phải là 150 sẽ được tính toán bằng cách lấy các giá trị trong Bảng 

9.3.6.1 nhân với các hệ số nhân trong Bảng 9.3.6.4.2. 

Bảng 9.3.6.4.2 - Hệ số nhân tính toán giá trị hệ số C  

Hệ số C 100 120 130 140 

Hệ số nhân  0.472 0.662 0.767 0.880 

Lưu ý: Hệ số nhân dùng để tính toán trở lực tại các đầu nối (cút nối) căn cứ trên giá trị hệ số C sẵn có 

của đường ống.  

9.3.6.5 Tổn thất do ma sát dọc đường ống phải được tính toán theo giá trị C trong công thức Hazen – 

Williams từ Bảng 9.3.6.5. 

Bảng 9.3.6.5 Hệ số C trong công thức Hazen – Williams 

Đường ống hoặc ống  Hệ số nhân C 

Các loại nhựa (được liệt kê theo 4.3.2 hoặc 4.3.4.4) 
150 

Ống đồng hoặc thép không rỉ 150 

* Cơ quan có thẩm quyền được phép xem xét cho phép áp dụng hệ số C khác. 

9.4 Quy trình tính toán khí đẩy hoặc sương khí . 
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9.4.1 Yêu cầu chung 

9.4.1.1 Tính toán. Phải thực hiện tính toán để xác định áp suất khí nén tối thiểu và tối đa, và lưu lượng 

(ở nhiệt độ và áp  suất tiêu chuẩn) ở đầu vào hệ thống dẫn chất lỏng kép tới một đầu phun trong nhóm 

đầu phun. 

9.4.1.2 Áp suất tối thiểu và tối đa. Áp suất tối thiểu và tối đa tại mỗi đầu phun phải nằm trong phạm vi 

dung sai cho phép của đầu phun theo như tính toán của nhà sản xuất đầu phun cung cấp. 

9.4.1.3 Thể tích (lượng khí) và áp suất. Thể tích và áp suất cần có để tạo khí đẩy hoặc sử dụng cho 

hệ thống phun phải được xác định phù hợp với quy định tại 9.4.1.3.1 hoặc 9.4.1.3.2. 

9.4.1.3.1 Hệ thống tiền chế. Lượng khí và áp suất phải được cung cấp theo thông số đã được niêm 

yết của hệ thống. 

9.4.1.3.2 Hệ thống được thiết kế (Engineered Systems). Lượng khí và áp suất phải được xác định 

bằng các thử nghiệm phổ phun ở quy mô đầy đủ với kiểm chứng áp suất hệ thống. Các tính toán phải 

phù hợp với quy định tại 9.4.2, hoặc theo dữ liệu của nhà sản xuất rút ra từ thử nghiệm. 

9.4.2 Quy trình tính toán 

9.4.2.1 Quy trình tính toán khí nén phải dựa trên các phương pháp tính toán kích thước hệ thống 

đường ống dẫn khí nén tiêu chuẩn. 

9.4.2.2 Tỷ lệ giữa khí và nước và áp suất vận hành cho tất cả các đầu phun trong hệ thống phải nằm 

trong giới hạn đã đăng ký. 

9.4.2.3 Để tính toán, phải đặt áp suất và lưu lượng khí nén ở đầu phun xa nhất ở giá trị tối ưu tương 

thích với áp suất và lưu lượng khí theo yêu cầu thiết kế của đầu phun. 

9.4.3 Áp suất ban đầu 

9.4.3.1 Điều kiện áp suất nước ban đầu tại đầu phun xa nhất phải được tính toán độc lập (nghĩa là coi 

đường ống nước như một hệ thống chất lỏng đơn đồng nhất) bằng cách sử dụng cường độ phun giả 

định của đầu phun. 

9.4.3.2 Khi áp suất và lưu lượng nước tại mỗi vòi phun đã xác định được, có thể ước lượng lượng tỷ lệ 

giữa áp suất và lưu lượng khí nén để đảm bảo cường độ phun của đầu phun dựa trên thông số do nhà 

sản xuất đầu phun cung cấp. 

9.4.4 Kiểm tra 

9.4.4.1 Từ các giá trị lưu lượng và áp suất khí danh nghĩa (normial) đã được xác định tại mỗi đầu phun, 

thực hiện tính toán hệ thống đường ống nén khí một cách độc lập để xác minh rằng kích thước đường 

ống là đủ để cung cấp áp suất và lưu lượng cần thiết tại mỗi vị trí đầu phun. 

9.4.4.2 Phải kiểm tra mức độ hiệu quả của cường độ phun dựa trên mức áp suất tính toán tại mỗi đầu 

phun. 

9.4.4.3 Không cần phải hiệu chỉnh nếu lưu lượng nước tại mức áp suất tính toán nằm trong khoảng 

10% của lưu lượng được giả định theo quy định tại 9.4.3. 

9.4.4.4 Trong trường hợp lưu lượng nước tại mức áp suất tính toán nằm trong khoảng 10% của lưu 

lượng được giả định theo quy định tại 9.4.3, phải thực hiện điều chỉnh bằng cách lặp lại các tính toán 

thủy lực theo quy định tại 9.4.3. 

9.4.4.5 Quy trình tính toán này phải được lặp đi lặp lại cho đến khi cho ra kết quả tính toán áp suất khí 

và nước nằm trong phạm vi và tỷ lệ cho phép. 
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9.4.5 Tỷ lệ áp suất khí (nén) trên áp suất nước. Tỷ lệ áp suất khí trên áp suất nước tại mỗi đầu phun 

phải luôn được duy trì trong vòng 10% tỷ lệ áp dụng cho vận hành theo khuyến nghị của nhà sản xuất. 

9.4.6 Kết quả. Kết quả tính toán thủy lực và khí nén phải chỉ ra tổng nhu cầu nước dưới dạng lưu 

lượng và áp suất tại điểm cung cấp nước và tổng lưu lượng (L/phút) và áp suất khí nén ban đầu tại các 

điểm phân phối của hệ thống phun sương. 

Phần 10 - Cấp nước và sương khí 

10.1 Quy định chung. 

10.1.1 Trừ khi có quy định khác, các yêu cầu trong Phần này sẽ áp dụng cho các nguồn cung cấp 

nước, sương khí, và bất kỳ chất phụ gia chữa cháy nào cần thiết để đảm bảo hiệu quả chữa cháy. 

10.1.2 Mỗi hệ thống phun sương chữa cháy phải có ít nhất một nguồn cấp nước tự động. 

10.1.3  Khí nén hoặc sương khí nếu được sử dụng như một phần của hệ thống phun sương chữa cháy 

kép phải được cung cấp tự động đồng thời với nước. 

10.2 Số lượng. Lượng nước, chất phụ gia chữa cháy cô đặc (nếu sử dụng), sương khí (nếu sử dụng) 

tối thiểu phải đủ khả năng đáp ứng cho việc bảo vệ trước một nguy cơ xảy ra đơn lẻ hoặc một nhóm 

nguy cơ xảy ra đồng thời. 

10.3  Thời lượng. 

10.3.1 Lượng nước, phụ gia (nếu sử dụng), và sương khí (nếu được sử dụng) theo thiết kế phải có 

khả năng đảm bảo cung cấp cho hệ thống phun sương chữa cháy theo một trong những quy định sau: 

(1) Thời lượng tối thiểu là 30 phút. 

(2) Đối với các hệ thống tiền chế, lượng nước, chất phụ gia (nếu được sử dụng) và sương khí  (nếu 

được sử dụng) theo thiết kế phải đảm bảo đủ phun hai lần hoàn chỉnh hoặc theo yêu cầu trong tài liệu 

niêm yết của nhà sản xuất, tối thiểu là 2 lần thời gian dập tắt đám cháy trong quá trình thử nghiệm, thời 

gian ngừng hoạt động của tuabin, hoặc thời gian cần thiết để đảm bảo đường dẫn nhiên liệu đến thiết 

bị quay. Chọn giá trị thời gian nào lớn nhất. 

(3) Việc đánh giá  nguy cơ cụ thể quy định như sau: 

(a) Tại những nơi nguy cơ cháy đã được kỹ sư PCCC đánh giá sử dụng các phương pháp 

phân tích nguy cơ cháy tiêu chuẩn, thời lượng cấp nước phải được xác định căn cứ theo đặc 

tính hiệu suất cụ thể của hệ thống phun sương chữa cháy. 

(b) Các kết quả tính toán yêu cầu thời lượng cấp nước theo phương pháp này được phép lớn 

hơn hoặc nhỏ hơn các quy định trong 10.3.1 (1). 

10.3.2 Nguồn cung cấp vào đầu hút của máy bơm phải có quy mô đủ để đảm bảo lưu lượng thực tế  

tại ngưỡng áp suất và thời lượng theo yêu cầu thiết kế. 

10.4 Nguồn dự phòng. 

10.4.1 Phải bổ sung nguồn dự phòng cho trường hợp khí đẩy hóa chất dập lửa hoặc hệ thống sương 

khí vì một lý do nào đó không thể thay thế và vận hành lại trong vòng 24 hrs. 

10.4.2 Không yêu cầu nguồn dự phòng cho hệ thống phun sương chữa cháy tiền chế được thiết kế 

đáp ứng yêu cầu về thời lượng tối thiểu 30 phút, trừ khi có yêu cầu khác của Cơ quan quản lý. 

10.4.3 Tại những nơi có bổ sung nguồn dự phòng và có hướng dẫn chuyển đổi từ nguồn chính sang 

nguồn dự phòng, phải đảm bảo cơ chế có thể tiếp cận được từ bên ngoài không gian được bảo vệ. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2258
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10.4.4 Trong trường hợp có nguồn dự trữ nhưng không có tài liệu hướng dẫn chuyển đổi, phải thực 

hiện kết nối thường trực với hệ thống đường ống. 

10.4.5 Phải có các biện pháp ngăn chặn việc xả hết lượng dự trữ của nguồn dự phòng vào các kết nối 

ống góp mở khi nguồn cung cấp được gỡ ra để bảo dưỡng. 

10.5 Nguồn cấp nước 

10.5.1 Chất lượng nước 

10.5.1.1 Ngoại trừ các trường hợp áp dụng quy định tại 10.5.1.2 hoặc 10.5.1.3, phải sử dụng nguồn 

nước có chất lượng tương đương với nước uống, nước đã lọc sạch các tạp chất, hoặc nước biển tự 

nhiên để cung cấp nước cho hệ thống phun sương chữa cháy.. 

10.5.1.2 Không áp dụng các quy định tại 10.5.1.1 tại các khu vực có người và có nguồn nước nhiễm 

hóa chất và tạp chất ở ngưỡng cho phép thỏa mãn các yêu cầu về nguồn nước của hệ thống phun 

sương chữa cháy theo tài liệu niêm yết và được Cơ quan quản lý môi trường xác nhận rằng không có 

tác dụng độc hại hoặc không phát hiện ra các yếu tố độc hại với con người và môi trường. 

10.5.1.3 Các yêu cầu của 10.5.1.1 không áp dụng cho hệ thống bảo vệ các khu vực bình thường 

không có người, nơi có chất lỏng hoặc các hóa chất hòa tan sẽ được phép thêm vào cung cấp nước 

phù hợp với danh sách niêm yết. 

10.5.1.4 Thiết bị lọc và bộ lọc cho đầu phun 

10.5.1.4.1 Trừ các trường hợp áp dụng theo 10.5.1.4.2, phải lắp đặt các thiết bị lọc hoặc bộ lọc lắp ở 

phía đầu vào của từng đầu phun. 

10.5.1.4.2 Các yêu cầu của 10.5.1.4.1 không áp dụng cho đầu phun có nhiều lỗ phun với đường kính 

mỗi lỗ phun lớn hơn 800 μm. 

10.5.1.5 Thiết bị lọc và bộ lọc cho đầu nối nước cấp và ống đứng. 

10.5.1.5.1 Phải lắp đặt một thiết bị lọc hoặc một bộ lọc tại mỗi đầu nối cấp nước hoặc ống đứng. 

10.5.1.5.2 Với các đường ống không chống ăn mòn, thiết bị lọc hoặc bộ lọc phải được lắp đặt ở hạ lưu 

(phía hệ thống) đường ống để giảm thiểu tác động ăn mòn đến các đường ống. 

10.5.1.5.3 Một bộ lọc hoặc bộ lọc có lỗ lưới đáp ứng các yêu cầu của 10.5.1.6 phải được cài đặt ở hạ 

lưu (trên phía hệ thống) của bất kỳ bể chứa nước dự trữ hoặc bể chứa nào có mặt phân cách không 

khí - nước lớn hơn 1 m2 . 

10.5.1.5.4 Các bộ lọc như vậy phải được cung cấp với bộ xả kết nối hoặc một cổng làm sạch và sẽ 

được bố trí để dễ dàng kiểm tra tate, bảo trì và thay thế. 

10.5.1.6 Xếp hạng bộ lọc hoặc độ mở của lưới lọc. Mức xếp hạng bộ lọc hoặc độ mở của lưới lọc 

không được lớn hơn hơn 80% đường kính lỗ phun nước nhỏ nhất phun qua đầu phun. 

10.5.1.7 Khử khoáng chất trong nước. Phải lắp đặt thiết bị khử khoáng chất trong nước nếu sử dụng 

đầu phun có đường kính lỗ phun nước đầu phun tối thiểu nhỏ hơn 51 μm. 

10.5.2 Máy bơm. 

10.5.2.1 Các máy bơm cung cấp hệ thống phun sương nước phải được tự động hóa‐ được kiểm soát 

bằng điện. 

10.5.2.2 Máy bơm chạy bằng điện hoặc động cơ diesel cung cấp sương mù gốc nước hệ thống phải 

có đủ công suất để vượt quá cả hệ thống tốc độ dòng chảy và nhu cầu áp suất được xác định bằng 

thủy lực tính toán, tối thiểu 10 phần trăm cho cả luồng và sức ép.  
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10.5.2.3 Đường ống xả cho máy bơm phun sương nước và cụm bơm áp suất cao hoặc áp suất trung 

gian hệ thống phun sương nước phải được trang bị một đầu nối thử nghiệm có van‐ nhằm mục đích 

kết nối thiết bị đo lưu lượng với cho phép đo lường chính xác hiệu suất của máy bơm trong quá trình 

kiểm tra nghiệm thu và trong quá trình kiểm tra hàng năm. 

10.5.2.4 Giám sát. Phải thực hiện giám sát các trạng thái của máy bơm cung cấp nước cho hệ thống 

phun sương chữa cháy theo quy định tại 10.5.2.4.1 và 10.5.2.4.2. 

10.5.2.4.1 Bơm điện. Các trạng thái phải được giám sát bao gồm: 

(1) Máy bơm đang chạy. 

(2) Mất điện. 

(3) Đảo pha. 

10.5.2.4.2 Máy bơm chạy bằng động cơ diesel. Các trạng thái phải được giám sát bao gồm: 

(1) Máy bơm đang chạy. 

(2) Sự cố mất điện. 

(3) Bộ điều khiển không ở vị trí tự động. 

(4) Áp suất dầu thấp. 

(5) Nhiệt độ nước cao. 

(6) Không khởi động được hoặc vượt quá số lần khởi động cho phép. 

(7) Quá tốc độ, 

(8) Mức nhiên liệu (đặt ở 75% dung tích chứa nhiên liệu). 

10.5.3 Bồn chứa.  

10.5.3.1 Các bồn chứa nước phải được bố trí phù hợp với quy định của TCVN 2622:1995 hoặc NFPA 

22. 

10.5.3.2 Các trạng thái của bồn chứa phải được bao gồm: 

(1) Mực nước 

(2) Nhiệt độ nước (đối với các bồn chứa lắp đặt ở khu vực không được sưởi ấm) 

(3) Áp suất khí (đối với bình tích áp) 

10.5.4 Thùng chứa. 

10.5.4.1 Phải bố trí các thùng chứa và thiết bị lưu trữ tại vị trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, 

thử nghiệm, nạp lại và bảo trì khác nhằm tránh hoặc giảm thiểu thời gian gián đoạn của hệ thống phun 

sương chữa cháy. 

10.5.4.2 Các thùng chứa bảo quản không được phép lắp đặt ở những nơi mà chúng chịu ảnh hưởng 

do điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc va chạm cơ học, tiếp xúc hóa chất, hoặc nguy cơ gây hỏng hóc 

khác. 

10.5.4.3 Phải có biện pháp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo vệ hoặc bao bọc bề mặt 

của các bồn chứa được lắp đặt tại những nơi tiếp xúc với khí hậu cực đoan hoặc va chạm cơ học quá 

mức dự kiến. 
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10.5.4.4 Các thùng chứa phải được lắp đặt và gắn cố định (tại bề mặt gắn kết thích hợp) theo hướng 

dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. 

10.5.4.5 Phải trang bị thiết bị giảm áp riêng cho các bình hoặc chai có áp suất. 

10.5.4.6 Phải bố trí thiết bị đo đạc đáng tin cậy để hiển thị mức áp suất và mực chất lỏng chứa trong tất 

cả các thùng chứa tích áp. 

10.5.4.7 Phải bố trí thiết bị đo đạc đáng tin cậy để hiển thị mức chất lỏng chứa trong tất cả các thùng 

chứa không tích áp. 

10.5.5 Kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy. 

10.5.5.1 Ngoại trừ các trường hợp quy định trong 10.5.5.2., các hệ thống phun sương chữa cháy được 

phép kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy. 

10.5.5.2 Các hệ thống phun sương chữa cháy sau không được phép kết nối với hệ thống cấp nước 

chữa cháy: 

(1) Hệ thống bảo vệ diện tích dưới 200 m2 (2000 ft2) 

(2) Hệ thống có áp suất thiết kế vượt quá 12 bar (175 psi) và chỉ được cung cấp bởi các bình lưu trữ 

cao áp. 

(3) Các hệ thống sử dụng sương khí để kiểm soát và dập lửa. 

10.5.5.3 Việc kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy phải tuân theo các quy định về thiết bị lọc hoặc 

bộ lọc của 10.5.1.5. 

10.5.5.4 Đối với hệ thống phun sương chữa cháy có áp suất thiết kế hệ thống nhỏ hơn hoặc bằng 12 

bar (175 psi), điểm kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy phải được đặt ở phía đầu ra (đẩy) của  

các thiết bị tạo áp suất. 

10.5.5.5 Đối với các hệ thống phun sương chữa cháy có áp suất thiết kế vượt quá 12 bar (175 psi), 

điểm kết nối với họng nước PCCC phải được đặt ở phía đầu vào (hút) của  các thiết bị tạo áp suất. 

10.6 Tạo sương khí cho hệ thống chất lỏng kép. 

10.6.1 Yêu cầu chung.  Lượng sương khí cần thiết cho quá trình tạo sương phải được sẽ được lấy từ 

một nguồn chuyên dụng. 

10.6.2 Khí công nghiệp. 

10.6.2.1 Được phép tận dụng khí công nghiệp để tạo sương khí tại các cơ sở có nguồn cung cấp khí 

công nghiệp nếu đạt hoặc vượt quá yêu cầu cả về chất lượng, số lượng, áp suất và độ bền đối với 

nguồn cấp khí chính và dự trữ theo niêm yết của hệ thống phun sương chữa cháy và được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận. 

10.6.2.2 Khí công nghiệp được sử dụng để tạo sương khí cho hệ thống phun sương chữa cháy phải 

được giám sát từ bảng điều khiển chữa cháy có trang bị thiết bị cảnh bảo áp suất khí thấp được cài đặt 

ở mức cao hơn ít nhất 50%  mức yêu cầu thường trực của hệ thống phun sương chất lỏng kép. 

10.6.3 Giám sát. Phải giám sát hoạt động tạo sương khí ở ngưỡng áp suất cao và thấp. 

10.6.4 Độ ẩm. Độ ẩm sương khí không được vượt quá 25 ppm. 

10.6.5 Bộ điều chỉnh. Phải niêm yết mục đích sử dụng nếu lắp đặt các bộ điều chỉnh kiểm soát hoạt 

động cung cấp nước và sương khí cho hệ thống tạo sương. 
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10.6.6 Van một chiều. Van một chiều hoặc các thiết bị tương tự khác phải được được lắp đặt trong 

đường ống tại điểm cung nước vào hệ thống tạo sương hoặc các dàn phun. 

10.6.7 Bộ lọc. Bộ lọc hoặc các thiết bị tương tự khác dùng để bảo vệ đầu phun khỏi bị tắc do các tạp 

chất phải được lựa chọn theo quy định tại 10.5.1.4. 

10.6.8 Máy nén khí. 

10.6.8.1 Máy nén khí được sử dụng làm nguồn tạo áp lực chính phải thuộc loại đã được niêm yết sử 

dụng cho hệ thống phun sương chữa cháy. 

10.6.8.2 Máy nén được sử dụng làm nguồn cung cấp áp lực chính phải được kết nối với nguồn điện dự 

phòng. 

10.7 Đồng hồ đo áp suất. Phải lắp đặt áp kế riêng cho từng nguồn cấp nước hay dung dịch chữa 

cháy hoặc sương khí . 

Phần 11 -  Hồ sơ xin thiết kế 

11.1 Hồ sơ thiết kế 

11.1.1 Nguyên tắc. Hồ sơ thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thi 

công lắp đặt, sửa chữa hay nâng cấp hệ thống. 

11.1.2 Sai lệch so với thiết kế đã được phê duyệt. Trong trường hợp có sai lệch so với thiết kế đã 

được phê duyệt trong quá trình thi công, phải thực hiện báo cáo cho cơ quan có tẩm quyền để xin phê 

duyệt bổ sung. 

11.1.3 Quy cách văn bản. Các văn bản trong hồ sơ phải được in trên cùng một khổ giấy. 

11.1.4 Giải thích ký hiệu. Các ký hiệu đặc biệt phải được định nghĩa và chỉ được sử dụng để xác định 

rõ ràng các thành phần của hệ thống phun sương chữa cháy. 

11.1.5 Thông tin bắt buộc. Các thông tin sau phải được liệt kê trong hồ sơ thiết kế hệ thống phun 

sương chữa cháy: 

(1) Tên chủ sở hữu/chủ đầu tư; 

(2) Địa điểm công trình, bao gồm cả địa chỉ đường phố; 

(3)  Chú giải ký hiệu về hướng (Bắc); 

(4) Vị trí và cấu tạo của tường bao bảo vệ và phân vùng; 

(5) Vị trí của các bức tường ngăn lửa; 

(6) Mặt cắt tường bao, chiều cao đầy đủ hoặc sơ đồ, bản vẽ bao gồm vị trí và cấu trúc xây dựng của 

tòa nhà, cấu trúc vật liệu mặt trên và dưới của sàn/trần, sàn lửng, trần lửng, và các cấu kiện khác (nếu 

có); 

(7) Mô tả các mối nguy cơ  (tài sản và con người) cần được bảo vệ, xác định cấp độ nguy cơ trong các 

khu vực có người; 

(8) Phân tích nguy cơ cháy nổ xung quanh không gian được bảo vệ; 

(9) Mô tả các bình/bồn/thùng chứa nước/dung dịch chữa cháy và khí nén được sử dụng, bao gồm bản 

vẽ chế tạo, thể tích bên trong, áp suất lưu trữ và lượng nạp danh định tính bằng đơn vị khối lượng 

hoặc thể tích ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn; 

(10) Mô tả các đầu phun được sử dụng, bao gồm các thông tin về nhà sản xuất, kích thước, cấu hình 

phân bổ, số lượng và kích thước lỗ phun, hoặc các mô tả các thông số kỹ thuật của đầu phun; 
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(11) Mô tả ống và phụ kiện đường ống được sử dụng, bao gồm các thông số kỹ thuật về vật liệu, cấp 

độ và xếp hạng chịu áp suất; 

(12) Mô tả dây hoặc cáp điện được sử dụng, bao gồm chủng loại, đồng hồ đo (AWG), vỏ bọc, số lượng 

sợi trong dây dẫn, vật liệu làm dây dẫn và màu sắc mã hóa, với các yêu cầu phân tách nhận dạng giữa 

hệ thống dây dẫn điện khác nhau, chi tiết các đầu nối và phương pháp nối dây dẫn điện; 

(13) Mô tả phương pháp lắp thiết bị báo khói, báo cháy; 

(14) Lịch trình thiết bị hệ thống hoặc hóa đơn hệ thống vật liệu cho biết tên thiết bị, nhà sản xuất, kiểu 

máy hoặc bộ phận số lượng, số lượng, mô tả và tài liệu về phê duyệt hoặc danh sách cho ứng dụng; 

(15) Sơ đồ bố trí hệ thống phun sương chữa cháy trong khu vực được bảo vệ, trong đó thể hiện chi tiết 

mặt bằng xây dựng (gồm cả chiều cao), hệ thống phân phối nước (bao gồm các bồn/bể chứa hoặc 

máy bơm, hệ thống kiểm soát phối trộn chất phụ gia chữa cháy, hệ thống phân phối khí (bao gồm các 

bình chứa khí), đường ống, đầu phun, loại móc treo ống và giá đỡ ống cứng, hệ thống phát hiện, báo 

động và điều khiển (bao gồm tất cả các thiết bị đầu cuối), vị trí của các thiết bị kiểm soát /khóa liên 

động (ví dụ như bộ giảm chấn và cửa chớp), và vị trí của các bảng chỉ dẫn; 

(16) Sơ đồ đẳng áp của hệ thống ống phân phối nước/dung dịch chữa cháy hiển thị chiều dài và 

đường kính của từng đoạn ống, số tham chiếu liên quan đến tính toán lưu lượng, phụ kiện đường ống 

(bao gồm bộ giảm tốc và thiết bị/bộ lọc), ống định hướng, và đầu phun (bao gồm kích thước,  chi tiết về 

lỗ phun và lưu lượng);  

(17) Các mối nối xây dựng chống địa chấn (nếu có) phải được hiển thị tại nơi đường ống phân phối 

hoặc cung cấp nước/dung dịch chữa cháy đi qua mối nối, khoảng chuyển động dự kiến của khớp địa 

chấn, chi tiết sắp xếp đường ống, và các khớp/đâ nối linh hoạt được sử dụng chống lại tác động của 

chuyển động địa chấn; 

(18) Tính toán tải trọng (lực tác động) địa chấn. Nếu nếu hạn chế hay loại bỏ tác động địa chấn phải 

được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; 

(19) Bản vẽ sơ đồ hệ thống truyền tin, đồ họa bảng điều khiển; 

(20) Chi tiết của từng cấu hình hỗ trợ ống cứng cụ thể và phương pháp đảm bảo an toàn cho đường 

ống và kết cấu; 

(21) Chi tiết về phương pháp bảo đảm an toàn cho các thùng/bình chứa với thiết kế cấu trúc chắc 

chắn; 

(22) Mô tả hoạt động của hệ thống, trình tự các hoạt động, bao gồm cả chức năng hủy bỏ và công tắc 

bảo trì, bộ hẹn giờ trì hoãn và trường hợp tắt máy khẩn cấp; 

(23) Các sơ đồ mạng điện tổng thể và sơ đồ hệ thống dây dẫn điện dạng điểm nối điểm, trong đó chỉ rõ 

các kết nối với bảng điều khiển, thiết bị phát hiện/cảnh báo, thiết bị hệ thống, thiết bị điều khiển, rơ-le 

bên ngoài và phần bổ sung, và đồ họa bảng điều khiển; 

(24) Các sơ đồ khối và sơ đồ nối dây điểm nối điểm của bảng điều khiển hệ thống; 

(25) Các tính toán xác định khối lượng bao phủ phục vụ cho việc áp dụng phun sương mù gốc nước; 

(26) Các tính toán xác định dung lượng pin, phương pháp được sử dụng để xác định số lượng và vị trí 

lắp đặt của các thiết bị chỉ thị âm thanh và hình ảnh, và số lượng và vị trí lắp đặt thiết bị phát hiện/cảnh 

báo. 

11.1.6  Các ký hiệu. Các ký hiệu được sử dụng trong hồ sơ thiết kế phải tuân theo quy định của TCVN 

5738:2021 hoặc NFPA 170 hoặc ISO 1219-1, Hệ thống và linh kiện điện - nước - Các ký hiệu đồ họa 
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và sơ đồ mạch - Phần 1: Các ký hiệu đồ họa cho các ứng dụng xử lý dữ liệu và sử dụng thông 

thường, và ISO 1219-2 - Hệ thống và linh kiện điện - nước - Ký hiệu đồ họa và các sơ đồ - Phần 2: Sơ 

đồ mạch điện. 

Hình 11.1.6 (a) - Sơ đồ thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy cao áp dùng bình chứa nước và 

khí nén 

 

 

Hình 11.1.6 (b) - Sơ đồ hệ thống phun sương chữa cháy cao áp với các cụm bình chứa nước và 

khí nén kết nối qua ống góp 

 

Hình 11.1.6 (c) - Sơ đồ hệ thống phun sương chữa cháy thấp áp dạng chất lỏng kép  
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Hình 11.1.6 (d) - Sơ đồ hệ thống phun sương chữa cháy dạng chất lỏng đơn 

 

Hình 11.1.6 (e) - Sơ đồ hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bơm 
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Hình 11.1.6 (f) - Sơ đồ hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng nhiều bơm có van xả lắp riêng 

cho từng bơm 

 

Hình 11.1.6 (g) - Sơ đồ hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bình cấp nước tăng áp nối với 

đầu hút của bơm 
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Hình 11.1.6 (h) - Sơ đồ hệ thống bơm khí nén vào hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho 

các khu vực máy móc và lân cận tuabin khí. 

 

Hình 11.1.6 (i) - Sơ đồ hệ thống bơm khí nén cho các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng 

cho nhóm nguy cơ thấp 
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Hình 11.1.6 (k) - Sơ đồ hệ thống bố trí đường ống và các kết nối ống cho hệ thống trung và cao 

áp 

 

 

Hình 11.1.6 (l) - Sơ đồ hệ thống bố trí đường ống và các kết nối ống cho hệ thống thấp áp 
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11.2  Tài liệu tính toán thủy lực. 

11.2.1 Bảng tính toán thủy lực. Ngoại trừ các trường hợp áp dụng theo 11.2.2, các tính toán thủy lực 

phải được chuẩn bị trên các tờ biểu mẫu bao gồm bảng tóm tắt, bảng công việc chi tiết, và một trang 

biểu đồ. 

11.2.2 Hệ thống tiền chế. Không áp dụng quy định tại 11.2.1 cho các hệ thống tiền chế. 

11.2.3 Bảng tóm tắt. Bảng tóm tắt phải bao gồm các thông tin sau: 

(1) Ngày; 

(2) Địa điểm công trình; 

(3) Tên chủ sở hữu/chủ đầu tư; 

(4) Số nhà hoặc giấy tờ tùy thân khác; 

(5) Mô tả các nguy cơ; 

(6) Tên và địa chỉ của nhà thầu hoặc nhà thiết kế; 

(7) Tên cơ quan phê duyệt; 

(8) Yêu cầu thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung sau: 

(a) Khu vực thiết kế của ứng dụng phun sương chữa cháy hoặc quy mô của không gian được 

bảo vệ; 

(b) Cường độ tối thiểu (mật độ); 

(c) Diện tích phủ của mỗi đầu phun. 

(9) Tổng lượng nước yêu cầu theo tính toán; 

(10) Các hạn chế (kích thước, lưu lượng và áp suất) nếu sử dụng các hệ thống sprinkler tự động hoặc 

các hệ thống chữa cháy  bằng nước khác. 

11.2.4 Bảng liệt kê các hạng mục chi tiết. Các bảng liệt kê các hạng mục chi tiết hoặc bản in máy 

tính phải chứa các thông tin sau: 
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(1) Số tờ; 

(2) Mô tả đầu phun; 

(3) Các điểm tham chiếu thủy lực; 

(4) Lưu lượng tính bằng L / phút (gpm); 

(5) Kích thước đường ống; 

(6) Chiều dài đường ống tính từ tâm đến tâm của phụ kiện nối ống; 

(7) Chiều dài ống tương đương cho các đầu nối, phụ kiện và thiết bị; 

(8) Tổn thất do ma sát tính bằng bar / m (psi / ft) của đường ống; 

(9) Tổng tổn thất do ma sát giữa các điểm tham chiếu; 

(10) Chiều cao cột áp tính bằng bar (psi) giữa các điểm tham chiếu; 

(11) Áp suất yêu cầu tính bằng bar (psi) tại mỗi điểm tham chiếu; 

(12) Áp suất động và áp suất tĩnh (nếu được đưa vào trong tính toán); 

(13) Các vị trí thoát (xả) nước của hệ thống; 

(14) Các chú giải ghi rõ điểm xuất phát, bảng tham khảo, hoặc giải thích các dữ liệu; 

(15) Sơ đồ đi kèm với các tính toán hệ thống mạng lưới ống để chỉ ra mức lưu lượng và định hướng 

dòng dẫn đến các đầu phun sương lắp ở vị trí xa nhất. 

(16) Các tính toán cần thiết (nếu có) để thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy khác. 

11.2.5 Đồ thị. Bản vẽ đồ thị (𝑄1. 85 ) theo tính toán thủy lực hoàn chỉnh được vẽ trên giấy đồ thị bao 

gồm những thông số sau: 

(1) Đường đặc tính cấp nước; 

(2) Nhu cầu nước cho hệ thống phun sương chữa cháy. 

11.3 Tài liệu tính toán khí nén 

11.3.1 Bảng tính toán bằng khí nén. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại 11.3.2, các tính toán khí 

nén phải được được chuẩn bị trên các tờ biểu mẫu bao gồm một bảng tóm tắt và các diễn giải chi tiết. 

11.3.2 Hệ thống tiền chế. Các yêu cầu của 11.3.1 sẽ không áp dụng cho các hệ thống tiền chế.  

11.3.3 Bảng tóm tắt. Bảng tóm tắt phải có thông tin sau: 

(1) Ngày; 

(2) Địa điểm công trình; 

(3) Tên chủ sở hữu/chủ đầu tư; 

(4) Số nhà hoặc giấy tờ tùy thân khác 

(5) Mô tả các nguy cơ; 

(6) Tên và địa chỉ của nhà thầu hoặc nhà thiết kế; 

(7) Tổng lượng khí cần thiết. 

11.3.4 Bảng tính chi tiết cho tính toán khí nén. Các bảng công việc chi tiết hoặc bản in máy tính phải 

chứa thông tin sau: 



TCVN XXX : XXX 

TCVN 12314-1:2018 

 68 

(1) Số tờ; 

(2) Mô tả đầu phun; 

(3) Điểm tham chiếu khí nén; 

(4) Lưu lượng sương khí [tính bằng L/phút (tính bằng scfm)] và áp suất ở mỗi đầu phun; 

(5) Tỷ lệ áp suất không khí và áp suất nước tại mỗi đầu phun; 

(6) Kích thước đường ống; 

(7) Chiều dài đường ống; 

(8) Tổng tổn thất áp suất giữa các điểm tham chiếu; 

(9) Áp suất yêu cầu tính bằng bar (psi) tại mỗi điểm chuẩn; 

(10) Các chú giải ghi rõ điểm xuất phát, bảng tham khảo, hoặc giải thích các dữ liệu. 

11.4 Tài liệu về hệ thống phát hiện, kích hoạt và kiểm soát. 

11.4.1 Yêu cầu chung. Sau khi hoàn thành nghiệm thu thành công các kiểm định và đạt yêu cầu quy 

định của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu phải cung cấp cho chủ sở hữu/chủ đầu tư bao gồm các 

tài liệu lắp đặt theo như thiết kế được phê duyệt. Các tài liệu này bao gồm các bản vẽ lắp đặt theo 

nguyên mẫu, vận hành và bảo trì theo thiết kế, hướng dẫn sử dụng, quy trình vận hành thể hiện bằng 

bằng văn bản và các báo cáo. 

11.4.2 Bản vẽ lắp đặt theo nguyên mẫu. Một bộ cài đặt được xây dựng sẵn‐ bản vẽ tion, có thể tái 

tạo và vẽ theo tỷ lệ được chỉ định trên các tấm có kích thước đồng nhất, sẽ cung cấp cấu hình như đã 

xây dựng hệ thống phát hiện, kích hoạt và điều khiển và phải bao gồm sau đây: 

(1) Tên chủ sở hữu/chủ đầu tư; 

(2) Địa chỉ công trình; 

(3) Sơ đồ bố trí hệ thống hệ thống phát hiện, báo động và điều khiển (bao gồm tất cả các thiết bị đầu 

cuối), vị trí đèn chỉ thị nếu tách biệt với các đầu báo, vị trí thiết bị chỉ thị âm thanh và hình ảnh, vị trí 

bảng điều khiển, vị trí công tắc kích hoạt/ngắt báo cháy bằng tay, vị trí của các thiết bị kiểm soát /khóa 

liên động (ví dụ như bộ giảm chấn và cửa chớp), vị trí công tắc điện dùng cho bảo trì, công tắc ngắt 

điện khnẩ cấp, và vị trí của các bảng chỉ dẫn; 

(4) Danh sách thiết bị hoặc hóa đơn nguyên vật liệu cho từng phần của thiết bị hoặc thiết bị cho biết 

tên thiết bị, tên nhà sản xuất, chủng loại hoặc mã số, số lượng và mô tả kỹ thuật; 

(5) Mô tả dây hoặc cáp điện được sử dụng, bao gồm chủng loại, đồng hồ đo (AWG), vỏ bọc, số lượng 

sợi trong dây dẫn, vật liệu làm dây dẫn và màu sắc mã hóa, với các yêu cầu phân tách nhận dạng giữa 

hệ thống dây dẫn điện khác nhau, chi tiết các đầu nối và phương pháp nối dây dẫn điện; 

(6) Bản vẽ tỷ lệ thể hiện bố cục đồ họa của tất cả các biển báo và chỉ dẫn; 

(7) Sơ đồ hệ thống dây dẫn điện dạng điểm nối điểm, trong đó chỉ rõ các kết nối với bảng điều khiển, 

thiết bị phát hiện/cảnh báo, thiết bị hệ thống, thiết bị điều khiển, rơ-le bên ngoài và phần bổ sung, và đồ 

họa bảng điều khiển; 

(8) Sơ đồ sơ đồ và sơ đồ nối dây điểm-điểm của bảng điều khiển hệ thống; 

(9) Kích thước, dung lượng và chủng loại pin dự phòng; 

(10) Chi tiết về bất kỳ tính năng đặc biệt nào. 
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11.4.3 Tài liệu 

11.4.3.1 Tài liệu cung cấp cho người sử dụng bao gồm thiết kế, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo 

trì. 

11.4.3.2 Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt phải được cung cấp cho phép người dùng hoặc bên thứ ba xác 

minh rằng hệ thống đã được thiết kế và cài đặt đúng cách. 

11.4.3.3 Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng phải bao gồm hướng dẫn vận hành và bảo trì cho từng 

phần của thiết bị hoặc thiết bị của hệ thống theo nguyên mẫu chế tạo. 

11.4.4 Các dấu hiệu/bảng hiệu thông tin thiết kế hệ thống. Các nhà thầu lắp đặt phải sử dụng một 

loại sơn/mực chống chịu thời tiết để đánh dấu vĩnh viễn trên bề mặt kim loại hoặc sử dụng các dấu 

hiệu thông tin thiết kế hệ thống in trên tấm kim loại hoặc nhựa cứng được móc chắc bằng dây, xích 

chống ăn mòn, hoặc các phương pháp khác đã được phê duyệt. Các dấu hiệu/bảng hiệu này phải 

được đặt ở van điều khiển hoặc thiết bị trượt lắp đặt trong khu vực thiết kế tương ứng. Các dấu 

hiệu/bảng hiệu phải bao gồm các thông tin sau: 

(1) Vị trí của khu vực thiết kế hoặc các khu vực cần bảo vệ; 

(2) Diện tích thiết kế của ứng dụng phun sương chữa cháy hoặc thể tích không gian được bảo vệ; 

(3) Tên nhà sản xuất và số/mã hiệu đầu phun; 

(4) Diện tích phủ của mỗi đầu phun; 

(5) Tổng số đầu phun trong khu vực thiết kế; 

(6) Cường độ phun tối thiểu (mật độ); 

(7) Tổng lưu lượng nước yêu cầu theo tính toán; 

(8) Tổng lượng khí cần thiết (nếu có); 

(9) Mô tả nguy cơ; 

(10) Các lưu ý về việc ngăn hoặc chiếm chỗ do đồ vật cần thiết để đảm bảo hiệu suất hệ thống phun 

sương chữa cháy; 

(11) Tên nhà thầu lắp đặt và thông tin liên hệ; 

11.4.5 Tài liệu quy trình vận hành 

11.4.5.1 Tài liệu quy trình vận hành của thiết bị hệ thống phải bao gồm các mô tả đầy đủ từng bước về 

hoạt động của công tắc hủy bỏ/bảo trì, bộ hẹn giờ trì hoãn, và các tính năng ngắt điện khẩn cấp. 

11.4.5.2 Phải cung cấp một sơ đồ logic trong tài liệu quy trình vận hành. 

11.4.6 Báo cáo. Các báo cáo phải bao gồm báo cáo kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì. 

Phần 12 - Nghiệm thu hệ thống phun sương chữa cháy 

12.1 Phê duyệt hệ thống phun sương chữa cháy 

12.1.1 Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu phải được phê duyệt trước khi lập lịch kiểm tra nghiệm thu. 

12.1.2 Mô tả từng bước đầy đủ về đề xuất thủ tục kiểm tra nghiệm thu, xác định tất cả các điều khiển 

thiết bị và các chức năng cần thử nghiệm. Cách thức tiến hành thử nghiệm phải được phê duyệt trước 

khi lên lịch kiểm tra nghiệm thu. 
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12.1.3 Trong trường hợp khi hệ thống phun sương chữa cháy hoạt động kết hợp với các hệ thống 

chức năng hoặc thành phần của tòa nhà khác, thử nghiệm cuối cùng phải được tiến hành với tất cả 

các hệ thống hoạt động đồng thời. 

12.1.4 Hệ thống đã hoàn thiện phải được xem xét và kiểm tra bởi nhân sự có trình độ chuyên môn 

được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chỉ định. 

12.1.5 Những người kiểm tra nghiệm thu phải xác nhận rằng các thiết bị và máy móc niêm yết đã được 

sử dụng trong hệ thống theo yêu cầu của Tiêu chuẩn này. 

12.1.6 Để xác định rằng hệ thống đã được lắp đặt và và có hoạt động chức năng đúng như quy định, 

nhà thầu lắp đặt phải thực hiện các công việc sau: 

(1) Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và chủ sở hữu hoặc người đại diện về ngày và thời gian 

thử nghiệm sẽ được đã thực hiện. 

(2) Thực hiện tất cả các thử nghiệm được yêu cầu để nghiệm thu. 

(3) Xác nhận bằng văn bản trạng thái của tất cả các thành phần máy móc và  điều khiển của hệ thống 

phun sương chữa cháy. 

(4) Nếu hệ thống không đưa vào hoạt động, phải làm biên bản xác nhận trong đó có tên của những 

người chịu trách nhiệm đặt hệ thống ở trạng thái không hoạt động. 

12.2 Yêu cầu nghiệm thu 

12.2.1 Xả hoặc làm sạch đường ống 

12.2.1.1 Kết nối cấp nước 

12.2.1.1.1 Trong tường hợp các hệ thống được kết nối với nguồn cấp nước thành phố hoặc nguồn 

cung cấp nước riêng, đầu nối kẹp chì nối giữa nguồn nước cấp chính và hệ thống phun sương chữa 

cháy phải được xả sạch hoàn toàn trước khi kết nối với hệ thống đường ống phun sương. 

12.2.1.1.2 Hoạt động xả nước sẽ được tiếp tục cho một đủ thời gian để đảm bảo làm sạch triệt để. 

12.2.1.1.3 Lưu lượng tối thiểu phải là giá trị lớn nhất  trong hai trường hợp sau: 

(1) Nhu cầu lưu lượng nước được tính toán bằng thủy lực của hệ thống; 

(2) Lưu lượng tối đa có sẵn cho hệ thống khi chữa cháy. 

12.2.1.2 Ống hoặc hệ thống ống. 

12.2.1.2.1 Mạng lưới đường ống không được có hạt vật chất và cặn dầu trước khi lắp đặt đầu phun 

hoặc các thiết bị phun. 

12.2.1.2.2 Mỗi đoạn ống phải được làm sạch bên trong trước khi đưa vào lắp đặt bằng một phương 

pháp được nhà sản xuất chấp thuận để đáp ứng các yêu cầu của 12.2.1.2.1. 

12.2.1.2.3 Sau khi chuẩn bị tập kết và làm sạch, mỗi đoạn ống đều phải được kiểm tra bên trong trước 

khi đưa vào lắp ráp. 

12.2.2 Thử nghiệm thủy tĩnh. 

12.2.2.1 Tổng quát. 

12.2.2.1.1 Phải thực hiện đo kiểm tra áp suất bằng máy đo tại điểm có độ cao thấp của hệ thống  phun 

sương chữa cháy hoặc phần của hệ thống cần kiểm tra. 
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12.2.2.1.2 Nước dùng để thử nghiệm phải được lọc sạch theo quy định tại 12.5.1.1, 12.5.1.2 và 

12.5.1.3. 

12.2.2.1.3 Phụ gia gốc nước dùng chữa cháy, các hóa chất ăn mòn như natri silicate, hoặc các dẫn 

xuất của natri silicat, nước muối, hoặc các hóa chất khác không được sử dụng hoặc để rò rỉ trong quá 

trình thử nghiệm thủy tĩnh của hệ thống phun sương chữa cháy. 

12.2.2.1.4 Khoảng trống thử nghiệm. 

12.2.2.1.4.1 Các khoảng trống thử nghiệm phải có đánh dấu sơn hoặc tạo vấu sơn nhô ra để dễ nhận 

thấy. 

12.2.2.1.4.2 Các khoảng trống thử nghiệm phải được đánh số, và nhà thầu lắp đặt  phải thực hiện lưu 

trữ hồ sơ để đảm bảo việc loại bỏ các khoảng trống thử nghiệm sau khi công việc hoàn thành. 

12.2.2.2 Hệ thống áp suất thấp. 

12.2.2.2.1 Tất cả đường ống bên trong và các thiết bị phụ trợ kèm theo chịu áp suất làm việc nhỏ hơn 

hoặc bằng 10,4 bar (150 psi) phải được thử thủy tĩnh ở  mức áp suất là 13,8 bar (200 psi) duy trì trong 

2 giờ và phải đảm bảo không có hiện tượng tụt áp hoặc rò rỉ có thể nhìn thấy được. 

12.2.2.2.2 Các phần của hệ thống hoặc hệ thống phun sương chữa cháy phải làm việc ở áp suất vượt 

quá 10,4 bar (150 psi) phải được thử nghiệm như được mô tả trong 12.2.2.2.1 ở mức áp suất cao hơn 

áp suất làm việc 3,5 bar (50 psi). 

12.2.2.2.3 Trong trường hợp thời tiết lạnh không cho phép thử nghiệm với nước, thử nghiệm không khí 

nén tạm thời phải được tiến hành như mô tả trong 12.2.3. 

12.2.2.2.4 Khi chịu áp suất thử nghiệm thủy tĩnh, kẹp của van loại vi sai được phép giữ ngoài vị trí chốt 

hãm. 

12.2.2.3 Hệ thống phun sương chữa cháy trung và cao áp 

12.2.2.3.1 Hệ thống phun sương chữa cháy trung và cao áp phải được thử thủy tĩnh tại ngưỡng áp 

suất lên đến 1,5 lần áp suất làm việc trong 10 phút. Sau đó tiếp tục thử nghiệm 110 phút tại ngưỡng áp 

suất làm việc mà không mất áp suất phù hợp với quy định của TCVN xxx hoặc  ASME B31.1, Tiêu 

chuẩn đường ống cao áp. 

12.2.2.3.2 Phải chỉ ra mức tổn thất áp suất nếu xuất hiện sự sụt giảm áp suất hoặc rò rỉ có thể nhìn 

thấy được. 

12.2.3 Thử nghiệm với không khí nén 

12.2.3.1 Đối với các hệ thống khô và tiền chế, ngoài các thử nghiệm thủy tĩnh tiêu chuẩn phải thực hiện 

bổ sung phép thử nghiệm với khí nén  có áp suất 2,8 bar (40 psi) trong 24 giờ. 

12.2.3.2 Bất kỳ sự rò rỉ nào dẫn đến mất áp suất vượt quá 0,1 bar (1,5 psi) trong 24 giờ nếu xuất hiện 

đều phải được khắc phục. 

12.2.4 Rà soát các thành phần của hệ thống phun sương chữa cháy 

12.2.4.1 Xem xét các thành phần cơ khí 

12.2.4.1.1 Hệ thống đường ống phải được kiểm tra để xác định rằng đảm bảo đã được lựa chọn và lpắ 

đặt phù hợp với tài liệu thiết kế, lắp đặt, và tính toán thủy lực. 

12.2.4.1.2 Đầu phun và kích thước ống phải phù hợp với bản vẽ thiết kế hệ thống. 
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12.2.4.1.3 Các bộ phận giảm kích thước đường ống và tỷ lệ hạ bậc kích thuóc phải được kiểm tra 

nhằm đảm bảo phù hợp với thiết kế. 

12.2.4.1.4 Các mối nối đường ống, đầu phun và đường ống, các giá đỡ phải được cố định để ngăn 

chặn giao động thẳng đứng hoặc xê dịch trong quá trình phun quá giới hạn cho phép. 

12.2.4.1.5 Đầu phun sương  phải được lắp đặt chắc chắn với đường ống sao cho không thể bị bật ra 

trong quá trình phun. 

12.2.4.1.6 Đầu phun phải được định hướng phù hợp ứng dụng phun sương sương được áp dụng 

nhằm tối ưu hóa hiệu quả. 

12.2.4.1.7 Đầu phun, đường ống và giá đỡ phải được lắp đặt theo cách mà chúng không thể gây ra 

thương tật cho con người. 

12.2.4.1.8 Tất cả các bình chứa nước và khí nén phải được bố trí phù hợp với bản vẽ thiết kế hệ thống 

đã được phê duyệt. 

12.2.4.1.9 Tất cả các thiết bị chứa và giá đỡ phải được gắn chặt theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

12.2.4.2 Xem xét các thành phần điện 

12.2.4.2.1 Tất cả các hệ thống dây dẫn điện phải được kiểm tra xem có phù hợp lắp đặt trong ống dẫn 

và tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế đã được phê duyệt. 

12.2.4.2.2 Phải kiểm tra để xác nhận rằng dây điện xoay chiều và dây điện một chiều không đi chung 

trong một ống dẫn hoặc mương chung trừ khi được bọc che chắn và nối đất đúng cách. 

12.2.4.2.3 Tất cả các bảng mạch điện phải được kiểm tra và xác nhận là không có sự cố chạm đất và 

ngắn mạch. 

12.2.4.2.4 Khi đo các bảng mạch, cần tuân theo các quy tắc sau: 

(1) Phải tháo vít bắt tất cả các thành phần điện tử, chẳng hạn như đầu dò/báo khói, đầu dò hồng ngoại 

hoặc bảng mạch điện tử đặc biệt của thiết bị phát hiện/báo cháy. 

(2) Các giắc cắm phải được lắp đặt đúng cách để ngăn chặn khả năng khả năng gây hư hỏng bên 

trong các thiết bị. 

(3) Tất cả các thành phần phải được lắp lại như cũ sau khi đo. 

12.2.4.2.5 Các thiết bị phát hiện phải được kiểm tra xem có thích hợp về chủng loại và vị trí như được 

chỉ định trên bản vẽ hệ thống. 

12.2.4.2.6 Các thiết bị phát hiện phải được lắp đặt một cách chuyên nghiệp và phù hợp hướng dẫn kỹ 

thuật lắp đặt của nhà sản xuất hoặc theo các quy định tai các tiêu chuẩn sau nếu có: 

(1) TCVN 5738:2021 hoặc NFPA 72 - Mã tín hiệu và báo cháy quốc gia (tham chiếu các yêu cầu cài 

đặt). 

(2) TCVN 5738:2021 hoặc  CAN/ULC S524-14, Tiêu chuẩn cho việc cài đặt hệ thống báo cháy và 

CAN/ULC S529-16 -Tiêu chuẩn cho thiết bị phát hiện khói trong hệ thống báo cháy (tham chiếu các 

yêu cầu cài đặt). 

12.2.4.2.7 Các thanh khóa kéo bằng tay phải được kiểm tra và xác nhận là dễ tiếp cận và được bảo vệ 

thích hợp để ngăn chặn chấn thương. 

12.2.4.2.8 Công tắc hủy bỏ (ngắt). 
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12.2.4.2.8.1 Đối với các hệ thống sử dụng công tắc hủy bỏ, phải thực hiện kiểm tra lực nhấn công tắc, 

quy cách lắp đặt, khả năng nhận biết và tiếp cận nhằm đảm bảo đúng với thiết kế đã được phê duyệt. 

12.2.4.2.8.2 Nếu công tắc vẫn ở vị trí ngừng khi nhấn nút mở thì không được phép nghiệm thu. 

12.2.4.2.8.3 Xác minh rằng việc kiểm soát bằng tay trong cả trường hợp khẩn cấp lẫn thông thường 

đều chuyển về chức năng hủy bỏ. 

12.2.4.2.9 Sự phân cực phải được quan sát thấy trên tất cả các cực điện của thiết bị báo động và rơ le 

phụ. 

12.2.4.2.10 Tất cả các điện trở cuối đường dây phải được lắp đặt qua các mạch chuông báo động và 

phát hiện nếu cần thiết. 

12.2.4.2.11 Bộ điều khiển phải được kiểm tra xem đã lắp đặt và bố trí ở nơi dễ tiếp cận theo như thiết 

kế và quy định của tiêu chuẩn này hay không. 

12.2.4.2.12 Tất cả các hệ thống dây dẫn phải được kiểm tra về vấn đề tiếp đất và che chắn bảo vệ. 

12.2.4.2.13 Phải xác minh rằng đường ống nhánh của hệ thống phun sương chữa cháy không được 

sử dụng làm vật tiếp đất của các thiết bị điện. 

12.2.5 Kiểm tra chức năng sơ bộ 

12.2.5.1 Văn phòng tiếp nhận báo động 

12.2.5.1.1 Nếu hệ thống được kết nối với bộ nhận cảnh báo văn phòng, văn phòng tiếp nhận báo động 

phải nhận được thông báo có đám cháy để thực hiện kiểm tra hệ thống và phát tín hiệu phản ứng khẩn 

cấp. 

12.2.5.1.2 Phải thực hiện thông báo thử nghiệm tới tất cả nhân sự trong khu vực và có hướng dẫn cụ 

thể về tiến trình sẽ thực hiện. 

12.2.5.2 Cơ chế phát động hệ thống (nhả) 

12.2.5.2.1 Phải thực hiện tách rời cơ cấu phát động hệ thống để kiểm tra nhắm tránh mạch kích hoạt 

hoạt động kích hoạ hệ thống phun sương chữa cháy hoạt động. 

12.2.5.2.2 Bảng mạch phát động phải được kết nối lại với thiết bị chức năng thay cho mỗi cơ chế phát 

động hệ thống phun sương chữa cháy theo các quy định sau: 

(1) Đối với các cơ cấu phát động được kích hoạt bằng điện, cho phép thử với các đèn 24 vôn, đèn 

nháy, hoặc bộ ngắt mạch. 

(2) Đối với các cơ cấu nhả được kích hoạt bằng khí nén,  được phép sử dụng đồng hồ đo áp suất để 

kiểm tra. 

12.2.5.2.3 Hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất phải được sử dụng làm tham chiếu cho các quy trình 

và phương pháp thử. 

12.2.5.3 Kiểm tra máy dò/phát hiện. Mỗi máy dò/phát hiện phải được kiểm tra khả năng phản ứng khi 

thử nghiệm. 

12.2.5.4 Các thiết bị phụ trợ. Tất cả các thiết bị phụ trợ như thiết bị phát âm thanh hoặc hiển thị báo 

động, thiết bị báo tin từ xa, ngắt cấp không khí và tắt nguồn điện phải được kiểm tra xem hoạt động dự 

kiến có phù hợp với yêu cầu hệ thống và thông số kỹ thuật thiết kế hay không. 

12.2.5.5 Trạm kéo bằng tay. Các trạm kéo thủ công phải được đã kiểm tra để xác nhận rằng chúng 

can thiệp các công tắc hủy bỏ. 
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12.2.5.6 Mạch dẫn điện được giám sát. Tất cả các mạch điện được giám sát phải được kiểm tra khả 

năng phản ứng trước các tình huống sự cố tương thích. 

12.2.5.7 Hệ thống phát hiện vùng chéo. Đối với hệ thống phun sương chữa cháy có hệ thống phát 

hiện được phân vùng chéo, phải dùng hai máy dò (mỗi máy một vùng) được kích hoạt tuần tự để xác 

minh rằng bản mạch phát động hoạt động phù hợp với các thông số kỹ thuật thiết kế. 

12.2.6 Kiểm tra hoạt động của hệ thống 

12.2.6.1 Ngoại trừ các trường hợp quy định tại 12.2.6.2, toàn bộ quy trình các thử nghiệm đối với hệ 

thống đường ống sử dụng nước phải được thực hiện gồm kiểm tra cách bố trí đầu phun, phổ phun và 

bất kỳ vật cản, xác định mối quan hệ giữa tiêu chí thiết kế và hiệu quả thực tế, và đảm bảo chống tắc 

nghẽn đường ống nhỏ và đầ phun do vật chất lạ được nước cuốn theo gây ra. 

12.2.6.2 Không áp dụng các yêu cầu của 12.2.6.1 khi không thể kiểm tra toàn bộ lưu lượng sử dụng 

nước. Trong trường hợp này, cho phép thực hiện kết nối với nguồn cấp nước để xác minh lưu lượng 

nước từ mỗi kết nối thử nghiệm. 

12.2.6.3 Nếu có thể, xác minh khả năng cung cấp của các nguồn cấp nước đảm bảo lưu lượng tối đa 

dự kiến sử dụng cho hệ thống hoạt động trong trường hợp đám cháy. 

12.2.6.4 Tất cả các bộ phận vận hành của hệ thống phải được thử nghiệm đầy đủ để đảm bảo rằng 

chúng hoạt động như dự định. 

12.2.6.5 Phải xác minh rằng tất cả các thiết bị được sắp xếp đúng trình tự và hoạt động bình thường. 

12.2.6.6 Kiểm tra thởi gian trễ thực tế của hệ thống phun sương nhằm đảm bảo độ trễ thời gian phân 

phối sương trên thực tế phù hợp với thiết kế được phê duyệt. 

12.2.6.7 Sau khi thử nghiệm lưu lượng, phải kiểm tra tất cả các bộ lọc và thiết bị lọc. Làm sạch hoặc 

thay thế, nếu cần. 

12.2.7 Dấu hiệu/bảng hiệu thông tin thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy. Sự chấp nhận cơ 

quan có thẩm quyền phải xác nhận rằng các dấu hiệu/bảng hiệu thông tin thiết kế hệ thống phun 

sương chữa cháy đã được cung cấp và phản ánh chính xác các thông số thiết kế hệ thống. 

Phần 13 - Quy định cho ngành điện (Tham khảo NFPA 850, TC TQ, TCVN 3890,  TCVN 13457). 

13.1 Quy định chung. Phần này quy định về hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho các thiết bị 

ngành điện. Tất cả các quy định khác có trong Tiêu chuẩn này được phép áp dụng cho hệ thống phun 

sương chữa cháy cho các thiết bị điện ngoại trừ các nội dung được chỉnh sửa trong Phần này. 

13.1.1 Định nghĩa. Các định nghĩa dưới đây chỉ áp dụng cho Phần này. 

13.1.1.1 Các thiết bị ngành điện. Các thiết bị ngành điện bao gồm các máy móc, thiết bị, hệ thống 

công nghệ được sử dụng trong các trường hợp sau: 

(1) Nhà máy nhiệt điện: 

(a) Hệ thống tiếp liệu, xử lý và đốt nhiên liệu; 

(b) Lò hơi; 

(c) Turbin phát điện;  

(d) Hệ thống dầu bôi trơn. 

(2) Nhà máy thủy điện: 

(a) Turbin phát điện; 
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(b) Hệ thống dầu bôi trơn.  

(3) Năng lượng tái tạo: 

(a) Pin mặt trời; 

(b) Hệ thống tạo nhiệt bằng mặt trời (lò hơi); 

(c) Điện gió. 

(4) Trạm biến áp: 

(a) Máy biến áp; 

(b) Máy cắt điện; 

(c) Tủ điện và hệ thống điều khiển. 

(5) Hầm/mương cáp. 

(6) Hệ thống lưu điện. 

(7) Trạm sạc điện cho xe điện. 

13.1.1.2 Các yêu cầu đối với thiết bị và hệ thống phun sương chữa cháy 

13.1.1.2.1 Các thiết bị và hệ thống phun sương chữa cháy phải được niêm yết sử dụng cho mục tiêu 

bảo vệ các thiết bị điện và nhà máy điện theo bản thiết kế đáp ứng các quy định tại Tiêu chuẩn này 

hoặc NFPA 13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống Sprinkler, hoặc NFPA 15 - Tiêu chuẩn về hệ thống phun 

nước chữa cháy cố định hoặc các TCVN tương đương. 

13.1.1.2.2 Việc lựa chọn chất phụ gia chữa cháy hoặc tổ hợp các chất chữa cháy phải dựa trên những 

yếu tố sau đây: 

(1) Loại nguy cơ  

(2) Ảnh hưởng phóng điện lên thiết bị (dòng rò) 

(3) Các nguy cơ đối với sức khỏe con người và tác động môi trường 

13.1.1.3 Các cân nhắc về mức độ an toàn của hệ thống phun sương chữa cháy 

13.1.1.3.1 Điều bắt buộc là phải đảm bảo an toàn cho nhân viên khi sử dụng bất kỳ phương tiện nào 

trong hệ thống phun sương chữa cháy gồm hệ thống áp lực, đầu phun, và các thiết bị khác. Khi thiết kế 

hệ thống phải xem xét tính thích hợp và giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên. 

13.1.1.3.2 Các nguy cơ mất an toàn đối với con người và phương tiện bao gồm điện giật (do phóng 

điện vào cơ thể), mất khả năng nhìn, suy giảm thính giác, giảm nồng độ oxy làm suy hô hấp, tác động 

độc hại của chất chữa cháy với con người và gây hỏng thiết bị do ăn mòn hoặc dẫn điện. 

13.1.1.3.3 Trong các khu vực (ví dụ, khu vực tuabin phát điện) mà hoạt động của hệ thống phun sương 

chữa cháy có thể ảnh hưởng đến an toàn của nhân viên, hệ thống phun sương chữa cháy phải được 

khóa lại để ngăn chặn sự phun sương của hệ thống và trang bị hệ thống chỉ báo sự cố khi hệ thống 

phun sương chữa cháy bị khóa. 

13.1.1.3.4  Hệ thống phun sương chữa cháy phải tuân thủ các quy định về an toàn của NFPA 850 Tiêu 

chuẩn về an toàn điện. 

13.1.1.3.4.1 Phải thực hiện sơ nhân viên khỏi một khu vực được bảo vệ trước khi hệ thống phun 

sương chữa cháy được kích hoạt. 
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13.1.1.3.4.2 Phải sử dụng các hệ thống cảnh báo bằng âm thanh nghe được có thể át tiếng ồn xung 

quanh của máy móc  hoặc hiển thị bằng ánh sáng/hình ảnh hoặc kết hợp cả hai. 

13.1.1.3.4.2 Phải bố trí các biển cảnh báo và hướng dẫn tại các vị trí dễ nhìn trong khu vực lắp đặt hệ 

thống phun sương chữa cháy. 

13.1.2 Cấp nước và phụ gia chữa cháy 

13.1.2.1 Nguồn cấp nước 

13.1.2.1.1 Ngoại trừ các trường hợp quy định tại 13.1.2.1.2, việc cung cấp nước cho hệ thống phun 

sương chữa cháy phải đảm bảo duy trì trong 2 giờ liên tục cho tất cả các trường hợp sau: 

(1) Chọn giá trị nào lớn hơn trong hai trường hợp sau: 

(a) Nhu cầu lớn nhất hệ thống phun sương chữa cháy  

(b) Nhu cầu cấp nước cho các hệ thống bao gồm hệ thống phun sương chữa cháy và các hệ 

thống phương tiện chữa cháy sử dụng nước khác dự kiến sẽ hoạt động đồng thời. Ví dụ, hệ 

thống bảo vệ dưới sàn tuabin kết hợp với các hệ thống phòng cháy chữa cháy khác trong khu 

vực turbin, hệ thống bảo vệ băng tải than kết hợp với bảo vệ các cấu trúc thiết bị xử lý than liên 

quan trong đám cháy băng tải, các máy biến áp lân cận không được ngăn cách bằng tường 

che chắn. 

(2) Nhu cầu lưu lượng không nhỏ hơn 1893 L /phút (500 gpm) 

(3) Sử dụng nước ngẫu nhiên không nhằm mục đích phòng cháy chữa cháy 

13.1.2.1.2 Các quy định tại 13.1.2.1.1 không áp dụng cho các trường hợp lắp đặt hệ thống phun sương 

chữa cháy sử dụng chất phụ gia chữa cháy quy định tại 13.1.2.5 cho các ứng dụng cụ thể như hệ 

thống tương đương sprinkler, hệ thống phun phủ toàn bộ, hoặc hệ thống phun cục bộ có nguồn cấp 

nước riêng đảm bảo theo quy định tại 13.1.2.4. 

13.1.2.2 Nguồn cung cấp nước chính phải là nguồn đáng tin cậy đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng và 

khối lượng nước theo yêu cầu thiết kế của hệ thống phun sương chữa cháy. Các yếu tố cần xem xét 

bao gồm: 

(1) Độ tin cậy của nguồn nước; 

(2) Dung lượng của nguồn nước; 

(3) Tính phụ thuộc của các hệ thống phòng cháy chữa cháy sử dụng nước 

(4) Sự sẵn có của các nguồn nước thay thế và dự phòng 

(5) Hậu quả thiệt hại về người và tài sản. 

13.1.2.2.1 Các nguồn tiềm năng cần được xem xét bao gồm bể chứa, ao, sông, nguồn cung cấp đô thị 

và lưu vực tháp giải nhiệt. Khi sử dụng các nguồn nước này phải sử dụng qua các thiết bị lọc để đảm 

bảo chất lượng nước trước khi đưa vào hệ thống phun sương chữa cháy đạt yêu cầu về chất lượng 

quy định tại 13.1.2.4. 

13.1.2.3 Trong trường hợp sử dụng nhiều nguồn nước khác nhau, mỗi nguồn cấp nước phải được kết 

nối với với đầu cấp chính của trạm bơm bằng các kết nối riêng biệt được bố trí và có van điều khiển để 

giảm thiểu khả năng nhiều nguồn cung cấp bị suy giảm đồng thời. 

13.1.2.4 Chất lượng nước phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Phần 10 của Tiêu chuẩn này. 

13.1.2.5 Chất phụ gia chữa cháy 
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13.1.2.5.1 Chất phụ gia chữa cháy phải đạt các yêu cầu quy định tại TCVN 13457-1:2022 - Tiêu chuẩn 

về chất phụ gia nước dùng chữa cháy và giảm thiểu hơi/ khí gây cháy hoặc NFPA 18A. 

13.1.2.5. 2 Trong trường hợp sử dụng chất phụ gia chữa cháy, lượng nước dự trữ cần thiết phải được 

tính toán tuân theo quy định của TCVN 13457-1:2022 và theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất phụ 

gia chữa cháy. 

13.1.3 Bơm chữa cháy 

13.1.3.1 Khi tài liệu cơ sở thiết kế về phòng cháy chữa cháy yêu cầu nhiều máy bơm chữa cháy, các 

máy bơm không được gặp lỗi thông thường về điện hoặc cơ khí và phải có đủ công suất để đáp ứng 

các yêu cầu về lưu lượng nước dùng cho chữa cháy quy định tại 13.1.2.1 trong trường hợp máy bơm 

lớn nhất không hoạt động. 

13.1.3.2 Máy bơm chữa cháy phải được khởi động tự động và tắt bằng tay, trừ trường hợp được phép 

trong TCVN 7336:2020 hoặc NFPA 20. Việc tắt bằng tay phải được thực hiện ở bộ điều khiển máy 

bơm hoặc trung tâm điều khiển. 

13.1.4 Hệ thống kiểm soát phối trộn phụ gia chữa cháy 

13.1.4.1 Thiết bị phối trộn phải đảm bảo lưu lượng và áp suất đầu ra theo yêu cầu thiết kế hệ thống 

phun sương chữa cháy và quy định tại 13.1.2.1. 

13.1.4.2 Tỷ lệ % hòa trộn phải phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất chất phụ gia chữa cháy. Việc 

điều chỉnh tỷ lệ % hòa trộn phải được thực hiện bằng tay. 

13.1.4.3 Thiết bị phối trộn phải hoạt động tự động khi có dòng nước chảy qua mà không sử dụng điện 

theo như quy định tại 2.4. (3).  

13.1.4.4 Phải có thiết bị giám sát hoạt động của hệ thống phối trộn với các cảnh báo về lưu lượng và 

áp suất đầu ra. 

13.1.4.5 Phải lắp đặt đồng hồ đo áp suất tại đầu ra của thiết bị phối trộn tại vị trí ngay trước van xả vào 

hệ thống phun sương chữa cháy. 

13.1.4.6 Không áp dụng các quy định từ 13.1.4.1 đến 13.1.4.5 nếu lựa chọn việc hòa sẵn chất phụ gia 

chữa cháy với nước theo tỷ lệ % quy định và chứa trong bồn, bể hoặc thùng chứa riêng cho hệ thống 

phun sương chữa cháy. 

13.1.5 Bể chứa  

13.1.5.1 Nếu bể chứa được sử dụng cho nhiều mục đích, cần bố trí vách ngăn hoặc giải pháp tương tự 

để dự trữ lượng nước được xác định theo 13.1.2.1 dành riêng cho mục đích cấp nước cho hệ thống 

phun sương chữa cháy và các hệ thống chữa cháy khác. 

13.1.5.2 Luôn phải đảm bảo nước được chứa đầy trong bể chứa  đủ để duy trì cấp nước liên tục trong 

2 giờ. Bể nước phải có nguồn cung cấp bổ sung cho phép nạp đầy lại trong vòng 08 giờ.. 

13.1.6 Kiểm soát van. Tất cả các van điều khiển hệ thống và cấp nước phòng cháy chữa cháy phải 

được kiểm tra định kỳ và giám sát bằng một trong các phương pháp sau: 

(1) Giám sát điện điện tử bằng các tín hiệu âm thanh và hình ảnh hiển thị trong phòng điều khiển chính 

hoặc một địa điểm thường trực khác. 

(2) Mở van khóa. Chìa khóa do người có thẩm quyền quản lý. 

(3) Mở van kẹp chì. Chỉ áp dụng khi các van nằm trong các hộp dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu tài 

sản. 
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13.1.7 Đường ống cấp nước, ống vách tường 

13.1.7.1  Nguồn cung cấp nước, cọc nước và họng cứu hỏa ngoài trời. 

13.1.7.1.1 Nguồn cung cấp nước, cọc nước và các họng cứu hỏa ngoài trời phải được lắp đặt tại khu 

vực nhà máy. Khoảng cách cấp nước không được quá 91,4 m (300 ft) trong khu vực máy móc. Khoảng 

cách cấp nước ở những khu vực trải rộng như kho chứa than dài hạn không được vượt quá 152,4 m 

(500 ft). 

13.1.7.1.2 Trong trường hợp nhà máy có các khu vực cần bảo vệ cách quá xa khoảng cách dẫn đến 

nguồn nuowsc theo quy định tại 13.1.7.1.1, cho phép sử dụng nguồn cấp nước khác cos sẵn gần nhất. 

Nguồn nước này phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước chữa cháy cho riêng khu vực này. 

13.1.7.1.3 Hệ thống ống dẫn cấp nước phải được nối dạng mạch vòng chạy quanh mặt bằng khu vực 

và phải có kích thước đủ để đảm bảo các yêu cầu lưu lượng được xác định bởi 13.1.2.1 tại bất cứ 

điểm nào trên hệ thống mạch vòng. Kích thước đường ống phải được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu 

về nước mở rộng dự kiến trong tương lai. 

13.1.7.1.4 Phải lắp đặt các van điều khiển chỉ thị để đảm bảo khả năng kiểm soát từng phần của vòng 

lặp chính. 

13.1.7.1.5 Mỗi họng nước phải được trang bị một van ngắt riêng biệt nằm trên đầu nối nhánh với 

nguồn cung cấp chính. 

13.1.7.1.6 Tại mỗi đầu vào của mạch vòng đường ống cục bộ phải bố trí ít nhất hai kết nối có giá đỡ 

với trục ống chính có van điều khiển có tiết diện phù hợp đường kính ống của mạch vòng cục bộ. 

13.1.7.1.7 Lực lượng PCCC chuyên nghiệp có thể cần thiết phải hút nước từ vùng nước liền kề với 

nhà máy điện. Tuy nhiên, địa hình và độ cao phía trên nguồn cấp nước có thể gây khó khăn cho việc 

kéo dài. Do vậy cần xem xét việc lắp đặt một họng nước khô có đủ khả năng tiếp cận thiết bị chữa 

cháy. 

13.1.7.2 Hệ thống ống đứng và ống mềm 

13.1.7.2.1 Hệ thống ống đứng và vòi chữa cháy phải được lắp đặt trong các tòa nhà và cấu trúc ở 

những nơi theo quy định của cơ sở thiết kế phòng cháy chữa cháy ((TCVN 3890:2021). Hệ thống ống 

đứng và vòi chữa cháy là phần mở rộng của hệ thống cấp nước và chữa cháy chính của khu vực bảo 

vệ. Các trạm vòi phải có khả năng cung cấp đủ lưu lượng theo yêu cầu thiết kế PCCC. 

13.1.7.2.2 Các kết nối chính cho các đường ống đứng phải được bố trí sao cho không làm ảnh hưởng 

đến hoạt động của hệ thống cấp nước chữa cháy cho các khu vực khác. Việc lựa chọn các hệ thống 

Cấp I, Cấp II hoặc Cấp III phải được xác định theo cơ sở thiết kế phòng cháy chữa cháy (TCVN 

3890:2021 

13.1.7.2.3 Đường ống đứng phải có khả năng đảm bảo lưu lượng và áp suất tối thiểu cho các đường 

ống cao nhất. 

13.1.7.2.4 Khi thiết kế phải tính đến không gian giao thông an toàn cho các phương tiện và người vận 

hành khi bố trí đường ống,  cụm ống. cọc nước, họng nước cấp. 

13.1.8. Lăng phun. Các lăng phun phải là loại phun phân tán và được niêm yết để sử dụng trên thiết bị 

điện. Các lăng phun này phải được bố trí đặt ở khu vực gần thiết bị điện được cấp điện. 

13.1.9. Khóa/khớp nối vòi cứu hỏa. Khóa/khớp nối vòi chữa cháy phải đạt tiêu chuẩn về vòi chữa 

cháy. 

13.1.8 Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy 
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13.1.8.1 Loại hệ thống báo hiệu bảo vệ cho từng công trình và khu vực phải được xác định bởi cơ sở 

thiết kế phòng cháy chữa cháy ((TCVN 3890:2021) có xem xét đến các mối nguy hiểm, bố trí và hệ 

thống phun sương chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn này. Hệ thống phát hiện và phun sương 

dập tắt đám cháy cố định tự động phải được trang bị các tín hiệu âm thanh và hình ảnh cục bộ truyền 

dẫn thông báo đến phòng điều khiển chính hoặc một vị trí tương tự. Thiết bị báo cháy âm thanh phải 

khác biệt với các hệ thống báo động khác của hệ thống nhà máy điện. 

13.1.8.2 Các đầu báo cháy tự động phải đạt các yêu cầu quy định tại TCVN 5738:2021hoặc NFPA 72. 

13.1.8.3 Hệ thống báo cháy hoặc hệ thống thông tin liên lạc của nhà máy phải đáp ứng những yêu cầu 

sau đây: 

(1) Các thiết bị báo cháy bằng tay phải được lắp đặt trong tất cả các tòa nhà có người ở theo quy định 

của TCVN 5738:2021 và Tiêu chuẩn này. 

(2) Hệ thống báo cháy âm thanh hoặc hệ thống liên lạc bằng giọng nói phải được bố trí trên toàn nhà 

máy, sử dụng cho mục đích sơ tán nhân viên và cảnh báo cho các đội phản ứng khẩn cấp của nhà 

máy. 

(3)  Hệ thống phải là loại truyền thông hai chiều. 

(4) Phải bố trí phương tiện thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp. 

13.2 Hệ thống phun sương chữa cháy cho nhà máy nhiệt điện 

13.2.1 Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng trong nhà máy nhiệt điện với các khu vực thiết bị 

được liệt kê dưới đây phải là hệ thống tự động  sử dụng chất phụ gia chữa cháy gốc nước có tính 

năng trung hòa và giảm thiểu hơi, khí gây cháy.  

13.2.2 Khu vực chứa và tiếp nhiên liệu 

13.2.2.1 Nhiên liệu khí đốt 

13.2.2.1.1Van ngắt khí nhiên liệu của nhà máy phải được đặt ở khu vực hẻo lánh và có thể tiếp cận 

được trong các tình huống khẩn cấp. Van phải được cung cấp cả khả năng đóng bằng tay và tự động 

tại chỗ, và khả năng đóng từ xa từ phòng điều khiển. Van phải được bố trí để không đóng khi mất điện 

hoặc điều khiển khí nén. 

13.2.2.1.2 Tất cả các thiết bị điện và điện tử của hệ thống phun sương chữa cháy phải được thiết kế và 

lắp đặt tuân theo TCVN xxx - (Phòng chống nổ) hoặc Điều 500 và 501 của NFPA 70 và ANSI C2, Quy 

chuẩn an toàn điện quốc gia. 

13.2.2.1.3 Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho khu vực bồn chứa, ống dẫn và các trạm tiếp 

liệu phải tuân thủ các quy định của Tiêu chuẩn này. 

13.2.3 Nhiên liệu dầu đốt 

13.2.3.1 Tại các khu vực lắp đặt thiết bị bơm và gia nhiệt cho nhiên liệu dầu đốt dạng trong nhà phải bố 

trí hệ thống phun sương chữa cháy phun phủ hoàn toàn các thiết bị. Chỉ được phép áp dụng hệ thống 

phun sương chữa cháy cục bộ tại các khu vực không có nguồn đánh lửa như ống dẫn hơi hoặc bề mặt 

nóng của nồi hơi. 

13.2.3.2 Tại các bể chứa nhiên liệu ngoài trời, việc lựa chọn, thiết kế và lắp đặt hệ thống phun sương 

chữa cháy phải tuân theo các quy định trong Tiêu chuẩn này. 

13.2.3.3 Khi thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho các bể chứa nhiên liệu ngoài trời 

phải đảm bảo hoạt động độc lập với các hệ thống PCCC khác như hệ thống cấp nước cho lực lượng 

PCCC chuyên nghiệp, hệ thống chữa cháy bằng tay hay phun nước cố định. 
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13.2.3.4 Các khu vực lưu trữ và xử lý dầu nhiên liệu ngoài trời phải được trang bị hệ thống cấp nước 

và chất phụ gia chữa cháy theo quy định tại mục 13.1.2. 

13.2.4 Nhiên liệu than đốt 

13.2.4.1 Với các hệ thống xử lý than có phát sinh bụi than và tích tụ bụi than trên kết cấu, phải áp dụng 

hệ thống phun sương chữa cháy tự động với cường độ phun tối thiểu là 10,2 L/phút/m2 (0,25 gpm/ft2)  

trên một diện tích bảo vệ tối thiểu là 232 m2 (2500 ft2). 

13.2.4.2. Với hệ thống băng tải than, phải áp dụng hệ thống phun sương chữa cháy tự động có phạm 

vi bao phủ tại các vị trí gồm băng tải và các điểm trung chuyển (tấm che bụi đuôi và máng hứng đầu). 

Các đầu phun sương phải được thiết kế sao cho đảm bảo cường độ phun tối thiểu là 10,2 L/phút/m2 

(0,25 gpm / ft2  hay10,2 mm / phút) trên diện tích tối thiểu là 186 m2 (2000 ft2) hoặc 30 m (100 ft) chiều 

dài băng tải.  

13.2.4.3 Các đầu phun sử dụng trong hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ hệ thống truyền tải và 

xử lý than phải là loại có nắp chụp bảo vệ chống bám bụi. Vị trí lắp đặt đầu phun có thể trên hoặc dưới 

băng tải đảm bảo bao phủ toàn bộ bề mặt băng tải và giảm thiểu các tác động của vật cản. 

13.2.4.4 Phải đồng bộ hệ thống kích hoạt các đầu phun sương với công tắc ngừng băng tải để chống 

cháy lan. 

13.2.4.5 Van điều khiển hệ thống phun sương chữa cháy phải được bố trí trong khu vực an toàn hoặc 

khu vực bao quanh tách biệt với mối nguy hiểm. 

13.2.4.6 Máy hút bụi than và quạt phải tự động tắt cùng với các thiết bị liên quan khác khi phát hiện 

đám cháy. 

13.2.4.7  Phải lắp đặt các thanh chắn ở điểm cuối và điểm giữa của băng tải giữa các cụm đầu phun 

sương. Các thanh chắn này sẽ giúp cải thiện thời gian phản hồi của các hệ thống phát hiện hoặc phun 

nước tự động và giảm thiểu ảnh hưởng của ống khói trong trường hợp đám cháy. 

13.2.4.8 Băng tải xếp dỡ từ sà lan hoặc tàu chuyên chở phải được bảo vệ bổ sung bằng các thiết bị 

phun sương cầm tay hoặc di động. 

13.2.4.9 Các thiết bị thu gom bụi than dạng túi nằm bên trong các tòa nhà hoặc kiến trúc tương tự phải 

được bảo vệ bằng hệ thống phun sương chữa cháy tự động lắp bên trong thiết bị thu gom. 

13.2.4.10 Các đầu phun sương cho thiết bị hút bụi dạng túi phải được thiết kế theo quy định với mối 

nguy hiểm thông thường. Hệ thống phun sương chữa cháy phải được thiết kế với cường độ phun đạt 

tối thiểu  8,2 L/phút/m2 (0,20 gpm / ft2 hay 8,1 mm/phút) trên diện tích bề mặt dự kiến của thiết bị hút 

bụi. Với các thiết bị thu gom  bụi than bitum (than non) phải sử dụng dung dịch pha các chất phụ gia 

chữa cháy. 

13.2.4.11 Các đầu phun phải được bố trí để bảo vệ không gian trong thiết bị hút bụi bao gồm túi giữ bụi 

và không gian sau túi lọc Nếu sử dụng phễu che chắn nước, thì phải bố trí bổ sung các đầu phun trong 

phễu. 

13.2.4.12 Với các thiết bị hút bụi dạng túi lắp đặt ngoài trời, chỉ áp dụng hệ thống phun sương chữa 

cháy nếu: 

(1) Thitế bị hoạt động liên tục. 

(2) Khối lượng xử lý than cám lớn. 

(3) Khả năng tiếp cận để chữa cháy bằng tay bị hạn chế.  

(4) Ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nhà máy điện. 
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13.2.4.13 Phải bố trí các thông báo hạn chế đối với người và thiết bị thu gom bụi tại khu vực thiết bị 

lọc/gom bụi. 

13.2.4.14 Phải bố trí hệ thống chỉ báo bằng âm thanh và hình ảnh dọc băng tải để tiện giám sát và hỗ 

trợ trong tình huống khẩn cấp sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay. 

13.2.5 Lò hơi 

13.2.5.1 Hệ thống phun sương chữa cháy cho các lò hơi có nhiều đầu đốt đốt dầu hoặc sử dụng dầu 

để đánh lửa phải là hệ thống tự động dùng bảo vệ các thiết bị phía trước các đầu đốt. 

13.2.5.2 Các đầu phun của hệ thống phun sương chữa cháy phía trước lò hơi phải được bố trí để bảo 

vệ khu vực lắp đặt các đường ống dẫn nhiên liệu dẫn đến các đầu đốt trong phạm vi ít nhất là 6m tính 

từ các đầu đốt bao gồm cả lối đi và diện tích mà dầu có thể bị đọng lại. Cường độ phun tối thiểu phải 

đạt 10,2 L/phút/m2 (0,25 gpm/ft2 hay 10,2 mm /phút) trong khu vực được bảo vệ. 

13.2.6 Máy phát điện 

13.2.6.1 Khu vực tuabin phát điện 

13.2.6.1.1 Tất cả các khu vực bên dưới sàn vận hành tuabin phát điện có thể bị chảy dầu, phun dầu 

hoặc tích tụ dầu phải được bảo vệ bằng hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng chất phụ gia có khả 

năng trung hòa nhiên liệu và giảm thiểu hơi, khí gây cháy. Phạm vi bảo vệ này thường bao gồm tất cả 

các khu vực bên dưới sàn vận hành trong tòa nhà tuabin. Khi thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy 

bên dưới tuabin phát điện phải xem xét các vật cản từ các bộ phận kết cấu và đường ống. Cường độ 

phun tối thiểu phải đạt  12,2 L/phút/m2 (0,30 gpm/ ft2  hoặc 12,2 mm/phút) trên diện tích tối thiểu là 464 

m2 (5000 ft2). 

13.2.6.1.2 Đường dẫn dầu bôi trơn phía trên sàn vận hành tuabin phải được bảo vệ bằng hệ thống 

phun sương chữa cháy tự động sử dụng chất phụ gia nước có khả năng trung hòa nhiên liệu và giảm 

thiểu hơi, khí gây cháy để bao phủ những khu vực có thể bị tích tụ dầu bao gồm cả khu vực bên trong 

áo tuabin. Cường độ phun tối thiểu phải đạt  12,2 L/phút/m2 (0,30 gpm/ ft2  hoặc 12,2 mm/phút). 

13.2.6.1.3 Các bể/bồn chứa và thiết bị xử lý (lọc) dầu bôi trơn phải được bảo vệ theo quy định tại 

13.2.6.1.1. Nếu thiết bị xử lý dầu bôi trơn được đặt trong một phòng riêng biệt, phải áp dụng biện pháp 

bảo vệ bằng hệ thống phun sương chữa cháy bao phủ toàn bộ không gian phòng. 

13.2.6.1.4 Trong trường hợp tuabin được gắn trên bệ không có sàn vận hành, có thể áp dụng 

biện pháp bảo vệ bằng các nhóm đầu phun cục bộ hoặc khoanh vùng phù hợp với quy định từ 

13.2.6.1.1 đến 13.2.6.1.3 kết hợp với hệ thống thoát dầu tràn đến khu vực được cách ly an toàn.  

13.2.6.1.5 Hệ thống phun sương chữa cháy tự động sử dụng chất phụ gia gốc nước được mô tả trong 

Phần 13 phải được niêm yết phù hợp với TCVN 13457-1:2022 và các quy định về thiết kế của Tiêu 

chuẩn này. 

13.2.6.1.6 Thiết bị điện trong khu vực được bao phủ bởi hệ thống phun sương chữa cháy phải là loại 

được bao bọc hoặc được bảo vệ để giảm thiểu thiệt hại do nước trong trường hợp hệ thống hoạt động. 

13.2.6.2 Ổ trục tuabin phát điện 

13.2.6.2.1 Các ổ trục của máy phát tuabin cần được bảo vệ bằng hệ thống phun sương chữa cháy tự 

động sử dụng các đầu phun định hướng có nắp đậy kín với cường độ phun tối thiểu phải đạt 10,2 

L/phút/m2 (0,25 gpm/ft2 hay 10,2 mm /phút)  trên toàn khu vực được bảo vệ của tất cả các ổ trục. 
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13.2.6.2.2 Khi thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy cho tuabin phải tính toán các tác động của việc 

xả nước ngẫu nhiên vào các điểm chịu lực và các bộ phận của tuabin nóng. Nếu cần thiết phải bảo vệ 

các bộ phận này bằng các tấm chắn hoặc vỏ bọc cách nhiệt. 

13.2.6.3 Máy khởi động (Exciter). Khu vực bên cạnh máy khởi động được kết nối trực tiếp cần được 

bảo vệ bằng hệ thống phun sương tự động bao phủ toàn bộ không gian. 

13.2.6.4 Bơm dầu làm kín khớp trục hydro. Bộ phận bơm dầu bịt kín khớp trục tuabin làm mát bằng 

hydro phải được bảo vệ theo quy định tại 13.2.6.1. 

13.2.6.5 Khu vực chứa dầu bôi trơn. Các khu vực chứa dầu sạch hoặc bẩn cần được bảo vệ theo 

các quy định tại 13.2.6.1.1. 

13.2.6.6 Trong trường hợp sử dụng chất lỏng chống cháy được niêm yết làm dầu bôi trơn máy phát 

tuabin (xem 13.1.2.5) có thể loại bỏ nhu cầu bảo vệ chống cháy bên dưới sàn vận hành, tại các đường 

dầu bôi trơn, bể chứa dầu bôi trơn và tuabin phát điện. 

13.2.6.7 Phải lắp hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho các đám cháy vũng và đám cháy ba 

chiều theo 13.2.6.1 nếu hệ thống dầu bịt kín hydro không sử dụng chất lỏng chống cháy được niêm 

yết.  

13.2.6.8 Vòng bi của tuabin phát điện cho hệ thống dầu phớt không sử dụng chất lỏng chống cháy 

được liệt kê phải được bảo vệ theo quy định tại 13.2.6.2. 

13.2.7 Máy biến áp và bồn chứa dầu máy biến áp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo vệ 

các máy biến áp phải tuân thủ các quy định tại 13.5 và 13.2.6.1.1. 

13.2.8 Hầm/mương cáp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo vệ hầm/mương cáp phải tuân 

thủ các quy định tại 13.7. 

13.2.9 Trung tâm điều khiển và các khu vực có người trực. Hệ thống phun sương chữa cháy sử 

dụng bảo vệ trung tâm điều khiển và khu vực có người trực phải tuân thủ các quy định tại 13.6. 

13.2.10 Hệ thống kích hoạt. Tất cả các hệ thống phun sương chữa cháy phải có khả năng giám sát 

điều khiển từ trung tâm điều khiển hoặc tại một địa điểm được chỉ định. 

13.3 Hệ thống phun sương chữa cháy cho nhà máy thủy điện 

13.3.1 Quy định chung. Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho các thiết bị trong nhà máy thủy 

điện được liệt kê dưới đây phải là hệ thống tự động sử dụng chất phụ gia chữa cháy gốc nước có tính 

năng trung hòa và giảm thiểu hơi, khí gây cháy. 

13.3.2 Tuabin phát điện. Áp dụng biện pháp bảo vệ bằng các nhóm đầu phun cục bộ hoặc khoanh 

vùng xung quanh tuabin phù hợp với quy định từ 13.2.6.1.1 đến 13.2.6.1.3 kết hợp với hệ thống thoát 

dầu tràn đến khu vực được cách ly an toàn. 

13.3.3 Hệ thống dầu bôi trơn trục tuabin. Áp dụng các quy định tại 13.2.6.1.3 cho bồn bể chứa và 

thiết bị xử lý dầu bôi trơn. Với các khu vực có nguy cơ xảy ra tràn dầu, áp dụng các quy định tại 

13.2.6.1.1 và 13.2.6.1.2. 

13.3.4 Máy biến áp và bồn chứa dầu máy biến áp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo vệ 

các máy biến áp và các bồn chứa dầu biến áp phải tuân thủ các quy định tại 13.5 và 13.2.6.1.1. 

13.3.5 Hầm/mương cáp. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp trong 

nhà máy điện pin mặt trời phải tuân thủ quy định tại 13.7. 

13.3.6 Trung tâm điều khiển và các khu vực có người trực. Hệ thống phun sương chữa cháy sử 

dụng bảo vệ trung tâm điều khiển và khu vực có người trực phải tuân thủ các quy định tại 13.6. 
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13.3.7 Hệ thống kích hoạt. Tất cả các hệ thống phun sương chữa cháy phải có khả năng giám sát 

điều khiển từ trung tâm điều khiển hoặc tại một địa điểm được chỉ định. 

13.4 Hệ thống phun sương chữa cháy cho nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo 

13.4.1 Quy định chung. Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng trong nhà máy điện sử dụng năng 

lượng tái tạo với các khu vực thiết bị được liệt kê dưới đây phải là hệ thống tự động  sử dụng chất phụ 

gia chữa cháy gốc nước có tính năng trung hòa và giảm thiểu hơi, khí gây cháy. 

13.4.2 Nhà máy điện đốt rác thải và nhiên liệu từ rác thải 

13.4.2.1 Các nguy cơ cháy nổ chính liên quan đến nhà máy điện đốt rác thải và nhiên liệu từ rác thải 

bao gồm: 

(1) Khu vực lưu trữ, xử lý và xuất nạp liệu. 

(2) Chất thải không phù hợp xâm nhập vào hệ thống ngoài ý muốn. Ví dụ bao gồm một số 

hydrocacbon, chất lỏng dễ cháy, bụi kim loại, axetylen và chất nổ. 

(3) Dầu thủy lực và dầu bôi trơn. 

(4) Thiết bị điện được bảo dưỡng không đúng cách. 

(5) Một lượng lớn nhiên liệu mềm tích tụ ở các khu vực không thích hợp trong quá trình xử lý. 

(6) Không thực hiện đầy đủ việc kiểm soát bụi dễ cháy. 

13.4.2.2 Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hệ thống băng tải và xử lý rác nhiên liệu phải 

phù hợp với quy định tại 13.2.4. 

13.4.2.3 Hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ các thiết bị thủy lực, bể chứa, bộ làm mát và thiết bị 

chứa dầu phải bố trí các đầu phun ở khoảng cách 6,1m (20 ft) theo mọi hướng. Cường độ phun tối 

thiểu phải đạt 10,2 L/phút/m2 (0,25 gpm/ft2  hoặc 10,2 mm/phút). 

13.4.2.4 Hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ hệ thống lọc hút bụi, xi-lô tách bụi, nhà bao, phải phù 

hợp với quy định tại 13.2.4.9 và 13.2.4.10. 

13.4.2.5 Các đầu phun phải có nắp chống bám bụi chống tắc và được đặt cách nhau không quá 3,7 m 

(12 ft) theo phương ngang và không quá 7,32m (24 ft) theo trục thẳng đứng. Nguồn nước phải đảm 

bảo cung cấp đầy đủ với lưu lượng 75,6L/phút (20 gpm) trên một đầu phun. 

13.4.2.6  Các đầu phun sương tự động phải là loại chống ăn mòn để chống lại sự ăn mòn do các sản 

phẩm đốt cháy từ các bộ xúc lật phía trước điều khiển bằng động cơ công nghiệp và từ các xe chở rác. 

13.4.2.6 Tòa nhà nghiêng dùng tiếp nhận rác phải được bảo vệ bằng hệ thống phun sương chữa cháy 

tự động với cường độ phun tối thiểu là 10,2 L/phút/m2 (0,25 gpm/ft2 hoặc 10,2 mm / phút) trên diện 

tích 279 m2 (3000 ft2) mặt sàn. Nếu áp dụng hệ thống ống khô phải tăng 30% cường độ phun. Diện 

tích bảo vệ của một đầu phun không được vượt quá 12 m2 (130 ft2). Đầu phun kích hoạt nhiệt phải là 

loại nhiệt độ cao [250 ° F đến 300 ° F (121 ° C đến 149 ° C)]. Nếu tầng tiếp nhận được sử dụng làm 

khu vực lưu trữ rác, thì phải cung cấp thêm biện pháp bảo vệ theo quy định tại 13.4.2.8. 

13.4.2.7 Hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ  khu vực mái che khu chứa rác khỏi bị hư hỏng cấu 

trúc phải được thiết kế đảm bảo cường độ phun tối thiểu là 8,1 L/phút/m2 (0,20 gpm/ft2  hoặc 8,1 

mm/phút) trên diện tích tối thiểu là 279 m2 (3000 ft2). Diện tích bảo vệ trên mỗi đầu phun không được 

vượt quá 9,3 m2 (100 ft2). Đầu phun kích hoạt nhiệt phải là loại nhiệt độ cao [250 ° F đến 300 ° F (121 

° C đến 149 ° C)]. 
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13.4.2.8 Ngoài việc bảo vệ bằng hệ thống phun sương,  phải bố trí các lăng phun bảo vệ (tự động hoặc 

vận hành bằng tay) có lưu lượng tối thiểu là 946 L/phút (250 gpm) ở áp suất 6,8 bar (100 psi) tại đầu 

lăng sao cho có thể bao phủ tất cả các khu vực hầm lò với ít nhất hai luồng phun hoạt động đồng thời. 

13.4.2.9 Khóa liên động. Phải tích hợp thiết bị kích hoạt hệ thống phun sương chữa cháy với công tắc 

ngừng hoạt động của thiết bị được bảo vệ. Khi thiết bị ngừng hoạt động, các băng tải cấp liệu đầu 

nguồn cũng phải ngừng hoạt động để ngừng cấp vật liệu dễ cháy cho đám cháy và các băng tải cấp 

liệu xuôi dòng nên được dừng lại để ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy. Ngoài ra phải có thiết bị 

điều khiển bằng tay trong trường hợp khẩn cấp cần ngừng toàn bộ hoạt động của hệ thống phun 

sương chữa cháy. 

13.4.2.10 Bộ phân loại rác, chẳng hạn như sàng xoay, phải được cung cấp bảo vệ phun nước để ngăn 

lửa lan truyền xuống phía dưới mặt sàng. Cường độ phun thiết kế tối thiểu là 10,2 L/phút/m2 (0,25 

gpm/ft2 hoặc 10,2 mm/phút) trên toàn bộ diện tích mặt sàng. Cần cân nhắc để tránh thiệt hại do va 

chạm với thiết bị di động trong khu vực và từ vật liệu đang được xử lý. 

13.4.2.10 Hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ lò hơi đốt bằng lốp xe cũ phải đảm bảo cường độ 

phun tối thiểu là 12,2 L/phút/m2 (0,30 gpm hay 12,2 mm/phút) trên diện tích 232 m2 (2500 ft2) tại các 

khu vực máng trượt, thiết bị sấy nóng, và thiết bị đưa lốp vào lò. 

13.4.2.11 Hệ thống kích hoạt. Tất cả các hệ thống phun sương chữa cháy phải có khả năng giám sát 

điều khiển từ trung tâm điều khiển hoặc tại một địa điểm được chỉ định. 

13.4.2.12 Máy biến áp và bồn chứa dầu biến áp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo vệ 

các máy biến áp và các bồn chứa dầu biến áp phải tuân thủ các quy định tại 13.5 và 13.2.6.1.1. 

13.4.2.13 Hầm/mương cáp. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp trong 

nhà máy điện pin mặt trời phải tuân thủ quy định tại 13.7. 

13.4.14 Trung tâm điều khiển và các khu vực có người trực. Hệ thống phun sương chữa cháy sử 

dụng bảo vệ trung tâm điều khiển và khu vực có người trực phải tuân thủ các quy định tại 13.6. 

 13.4.3 Nhà máy điện pin mặt trời 

13.4.3.1 Quy định chung. Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng trong nhà máy điện pin mặt trời 

với các khu vực thiết bị được liệt kê dưới đây phải là hệ thống tự động  sử dụng chất phụ gia chữa 

cháy gốc nước có tính năng giảm nhiệt nhanh, trung hòa và giảm thiểu hơi, khí gây cháy. 

13.4.3.2 Thiết bị chỉnh lưu DC-AC. Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng bảo vệ cho thiết bị 

chỉnh lưu DC-AC phải tuân thủ các quy định tại 13.2.6.1.1. Khi thiết kế hệ thống phải đảm bảo dung 

dịch pha chất phụ gia chữa cháy gốc nước không gây ảnh hưởng đến van chuyển đổi điện, hệ thống 

làm mát, và các thiết bị điện đang hoạt động khác. 

13.4.3.3 Máy biến áp và bồn chứa dầu máy biến áp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo 

vệ các máy biến áp và các bồn chứa dầu biến áp phải tuân thủ các quy định tại 13.5 và 13.2.6.1.1. 

13.4.3.4 Hầm/mương cáp. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp nối 

giữa thiết bị chỉnh lưu với trạm biến áp trong nhà máy điện pin mặt trời phải tuân thủ quy định tại 13.7. 

13.4.3.5 Trạm lưu điện. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho các trạm lưu điện trong 

nhà máy điện pin mặt trời phải tuân thủ quy định tại 13.8. 

13.4.3.6 Trung tâm điều khiển và khu vực có người trực. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng 

bảo vệ trung tâm điều khiển và khu vực có người trực phải tuân thủ các quy định tại 13.6. 
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13.4.3.7 Hệ thống kích hoạt. Tất cả các hệ thống phun sương chữa cháy phải có khả năng giám sát 

điều khiển từ trung tâm điều khiển hoặc tại một địa điểm được chỉ định. 

13.4.4 Nhà máy điện sử dụng năng lượng mặt trời để đốt nóng.  

13.4.4.1 Quy định chung. Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng trong nhà máy điện dùng năng 

lượng mặt trời để đốt nóng tại các khu vực thiết bị được liệt kê dưới đây phải là hệ thống tự động  sử 

dụng chất phụ gia chữa cháy gốc nước có tính năng giảm nhiệt nhanh, trung hòa và giảm thiểu hơi, khí 

gây cháy. 

13.4.4.2 Hệ thống gia nhiệt và dẫn nhiệt bằng chất lỏng chứa hydrocarbon dễ cháy. Tham khảo 

quy định của 13.2.6.1. 

13.4.4.3 Tuabin phát điện. Áp dụng các quy định tại 13.2.6 với các hệ thống phun sương chữa cháy 

bảo vệ khu vực tuabin phát điện, hệ thống dầu bôi trơn, bồn chứa và thiết bị lọc dầu bôi trơn. 

13.4.4.4 Máy biến áp và bồn chứa dầu máy biến áp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo 

vệ các máy biến áp và các bồn chứa dầu biến áp phải tuân thủ các quy định tại 13.5 và 13.2.6.1.1. 

13.4.4.5 Hầm/mương cáp. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp nối 

giữa thiết bị chỉnh lưu với trạm biến áp trong nhà máy điện pin mặt trời phải tuân thủ quy định tại 13.7. 

13.4.4.6 Trung tâm điều khiển và các khu vực có người trực. Hệ thống phun sương chữa cháy sử 

dụng bảo vệ trung tâm điều khiển và khu vực có người trực phải tuân thủ các quy định tại 13.6. 

13.4.5 Nhà máy điện gió 

13.4.5.1 Các nguy cơ cháy lớn liên quan đến các trang trại điện gió như sau: 

(1) Chất lỏng dễ cháy và dễ bắt lửa; 

(2) Các bộ phận điện và hệ thống dây điện; 

(3) Vật liệu xây dựng dễ cháy; 

Trong trường hợp hỏng ống hoặc phụ tùng trong ống dẫn dầu bôi trơn, một lượng dầu đáng kể có thể 

tiết ra và bốc cháy. Đặc biệt, các lỗi trong tủ điện, hệ thống cáp và máy biến áp trong ống hoặc tháp có 

thể dẫn đến đám cháy. 

Hình A.10.5.1.2 (a) mô tả một tuabin gió điển hình, có các bộ phận sau: 
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13.4.5.2 Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng cho các thiết bị điện gió phải được cài đặt theo Tiêu 

chuẩn này và phải được niêm yết cho ứng dụng cụ thể. Hệ thống phải được lắp đặt theo quy trình lắp 

đặt của nhà sản xuất. 

13.4.5.3 Các vỏ, tủ điện và tòa nhà phải được bố trí cửa đóng tự động, giảm chấn thông gió và tự động 

tắt quạt nhằm tránh cháy lan ra xung quanh. 

13.4.5.4 Nguồn cung cấp nước và chất phụ gia chữa cháy phải đầy đủ để có thể bảo vệ trong thời gian 

tồn tại các nguy cơ cao hơn nhiệt độ tự cháy. 

13.4.5.5 Tuabin phát điện. Áp dụng các quy định tại 13.2.6 với các hệ thống phun sương chữa cháy 

bảo vệ khu vực tuabin phát điện, hệ thống dầu bôi trơn, bồn chứa và thiết bị lọc dầu bôi trơn. 

13.4.5.6 Máy biến áp và bồn chứa dầu máy biến áp. Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng bảo 

vệ các máy biến áp và các bồn chứa dầu biến áp phải tuân thủ các quy định tại 13.5 và 13.2.6.1.1. 

13.4.5.7 Hầm/mương cáp. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp nối 

giữa thiết bị chỉnh lưu với trạm biến áp trong nhà máy điện pin mặt trời phải tuân thủ quy định tại 13.7. 

13.4.5.9 Trung tâm điều khiển và các khu vực có người trực. Hệ thống phun sương chữa cháy sử 

dụng bảo vệ trung tâm điều khiển và khu vực có người trực phải tuân thủ các quy định tại 13.6. 

13.5 Hệ thống phun sương chữa cháy cho các trạm biến áp 

13.5.1 Quy định chung. Khi lựa chọn và thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy cho các trạm biến 

áp phải cân nhắc các nguy cơ được liệt kê tại 13.5.2. Hệ thống phun sương chữa cháy phải là hệ 

thống tự động dạng đường ống khô sử dụng chất phụ gia chữa cháy có các tính năng làm lạnh nhanh, 

giảm thiểu hơi nhiên liệu và khí gây cháy, không là tác nhân dẫn điện và sinh hơi gây nổ. Các đầu 

phun phải được bố trí đảm bảo chữa cháy ba chiều. Hệ thống phải được trang bị hệ thống phát hiện, 

kích hoạt, chỉ báo sự cố và báo động bằng âm thanh và hình ảnh truyền dẫn đến trung tâm kiểm soát 

hoặc đến một địa điểm chỉ định từ xa.  

13.5.2 Các nguy cơ cháy nổ. Các nguy cơ cháy nổ chủ yếu đến từ một trong các nguyên nhân sau: 

(1) Dầu biến áp bị tràn hoặc bị nung nóng quá mức; 
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(2) Sự cố về điện dẫn đến tạo tia lửa hồ quang làm thủng vỏ biến áp gây tràn dầu và cháy dây điện; 

(3) Sự cố chập cháy từ hệ thống cáp dẫn điện; 

(4) Các vật liệu dễ cháy có xung quanh khu vực máy biến áp. 

(5) Hơi nước phát sinh khi nước dùng chữa cháy lọt vào trong máy biến áp tạo ra các túi hơi có áp 

suất gây nổ. 

13.5.3 Máy biến áp ngoài trời. 

13.5.3.1 Hệ thống phun sương chữa cháy sử dụng để bảo vệ máy biến áp ngoài trời phải là hệ thống 

phù hợp với 13.5.1. 

13.5.3.2 Đầu phun phải là loại có nắp đậy chống bụi, chống ăn mòn, có góc phun tối thiểu là 30o và 

được niêm yết sử dụng cho các thiết bị điện cao áp. 

13.5.3.2 Việc bố trí đầu phun phải đảm bảo phun phủ bề mặt máy biến áp, thùng dầu, bệ đỡ, và bề mặt 

rải đá. 

13.5.3.2.1 Khoảng cách tối thiểu giữa đầu phun đến bề mặt máy biến áp phải tuân thủ quy định về an 

toàn điện theo TCVN xxx hoặc NFPA 72 để tránh phóng điện từ máy biến áp đến đầu phun. 

13.5.3.2.2 Tại các vị trí cánh tản nhiệt hoặc có vật cản, phải bố trí đầu phun bổ sung để đảm bảo hiệu 

quả phun không bị ảnh hưởng. 

13.5.3.2.3 Việc sử dụng chất phụ gia chữa cháy với hệ thống phải tuân thủ các quy định của TCVN 

13457-1:2022 về tính toán dự trữ. 

13.5.3.3 Cường độ phun tối thiểu lên bề mặt máy biến áp và thù chứa dầu phải đạt tối thiểu là 12,2 

L/phút/m2 (0,3 gpm hay 12,2 mm/phút). 

13.5.3.4 Cường độ phun tối thiểu lên bề mặt rải đá phải đạt tối thiểu là 10,2 L/phút/m2 (0,25 gpm hay 

10,2 mm/phút). 

13.5.3.5 Chất phụ gia chữa cháy phải được niêm yết cho phù hợp với quy định tại 13.1.2.5. 

13.5.3.5. Tỷ lệ hòa trộn, dự trữ, và bảo quản phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất phụ gia 

chữa cháy.  

13.5.3.6 Khóa liên động. Thiết bị kích hoạt hệ thống phun sương chữa cháy phải kết hợp với các thiết 

bị cắt máy biến áp ra khỏi mạng lưới cao thế và hạ thế nhằm đảm bảo an toàn điện cho lực lương ứng 

cứu khi xảy ra cháy nổ. 

13.5.3.7 Nguồn nước. Nguồn nước cung cấp cho hệ thống phun sương chữa cháy phải tuân thủ các 

quy định tại 13.1.2. 

13.5.4 Máy biến áp trong nhà 

13.5.4.1 Hệ thống phun sương chữa cháy bảo vệ máy biến áp trong nhà phải áp dụng ứng dụng phun 

toàn bộ không gian trong phòng hoặc phun cục bộ cô lập xung quanh máy biến áp và rãnh thoát dầu 

tràn. Trong trường hợp có các vật cản phải bổ sung đầu phun để đảm bảo hiệu quả dập lửa. 

13.5.4.2 Cường độ phun tối thiểu phải đạt 12,2 L/phút/m2 (0,3 gpm hay 12,2 mm/phút). 

13.5.4.3 Các yêu cầu về nguồn nước, chất phụ gia chữa cháy, khóa liên động phải tuân thủ theo quy 

định tại 13.5.3.  

13.5.5 Mương cáp. Các hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp nối giữa  máy 

biến áp với các thiết bị điện phía hạ thế phải tuân thủ quy định tại 13.7. 
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13.5.6 Các thiết bị điện khác. Có thể áp dụng ứng dụng phun sương cục bộ hoặc tổng thể cho từng 

thiết bị (tủ điện) hoặc phòng chứa các thiết bị điện. Hệ thống sử dụng phải ở dạng kín với các đầu 

phun được kích hoạt ở nhiệt độ từ 69 oC đến 120 oC. 

13.6 Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho trung tâm điều khiển và khu vực có người 

trực. Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho trung tâm điều khiển và khu vực có người trực 

phải tuân thủ các quy định tại Phần 3, Tiêu chuẩn này. 

13.7 Hệ thống phun sương chữa cháy áp dụng cho hầm/mương cáp. Trong trường hợp cần có 

biện pháp bảo vệ các đường hầm/mương cáp, phải áp dụng hệ thống phun sương chữa cháy tự động 

có cường độ phun thiết kế tối thiểu phải đạt 12,2 L/phút/m2 (0,30 gpm/ft2 hoặc 12,2 mm / phút) trên 

diện tích 232 m2 (2500 ft2) hoặc trong khoảng chiều dài đường hầm tối thiểu là 30,5m (100 ft). 

13.8 Hệ thống phun sương chữa cháy cho các trạm nạp và lưu điện. Các hệ thống phun sương 

chữa cháy cho các trạm nạp và lưu điện phải là loại tự động với các đầu phun bố trí bao phủ các dãy 

pin lưu điện. Cường độ phun tối thiểu phải đạt 12,2 L/phút/m2 (0,30 gpm hay 12,2 mm/phút) trên diện 

tích tối thiểu là 232 m2 (2500 ft2) mặt sàn. Diện tích bảo vệ của mỗi đầu phun không được vượt quá 

9,2 m2 (100 ft2). Khoảng cách tối đa giữa hai đầu phun là 3m theo chiều ngang và 2,5 m theo trục 

đứng. 

13.9 Hệ thống phun sương chữa cháy cho các trạm sạc pin ô tô. Khi sử dụng hệ thống phun 

sương chữa cháy cho các trạm sạc pin ô tô trong nhà, cần tuân thủ các quy định tại Phần 3 đến Phần 

8 của Tiêu chuẩn này. Việc bố trí đầu phun phải cân nhắc bảo vệ khu vực gầm xe (khay pin) và chống 

cháy lan sang các khu vực xung quanh. 

Phần 14 - Kiểm tra, thử nghiệm, và bảo dưỡng 

14.1 Ngoại trừ những hệ thống phun sương chữa cháy được lắp đặt trong nhà ở cho một hoặc hai gia 

đình, các hệ thống phun sương chữa cháy phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định của TCVN 

7336:2020 hoặc NFPA 25. 

14.2  Hệ thống phun sương chữa cháy được lắp đặt trong nhà ở cho một hoặc hai gia đình phải được 

kiểm tra, thử nghiệm và bảo dưỡng theo các hướng dẫn do bên lắp đặt cung cấp. 

Phần 15 - Các quy định về hệ thống phun sương chữa cháy lắp đặt trên tàu biển 

15.1 Quy định chung. Phần này quy định các vấn đề về hệ thống phun sương chữa cháy cho các ứng 

dụng hàng hải. Tất cả các quy định khác có trong Tiêu chuẩn này được phép áp dụng cho hệ thống 

phun sương chữa cháy trên tàu buôn ngoại trừ các nội dung được chỉnh sửa trong Phần này. 

15.1.1 Định nghĩa hàng hải. Các định nghĩa sau đây chỉ áp dụng cho Phần này. 

15.1.1.1 Hệ thống tương đương Sprinkler. Là các hệ thống bảo vệ không gian có nguy cơ chủ yếu 

liên quan đến chất cháy hạng A. Ví dụ không gian ở, sinh hoạt công cộng, phòng trưng bày và nhà kho. 

15.1.1.2 Hệ thống bảo vệ khu vực có nguy cơ cháy chất lỏng dễ cháy. Hệ thống bảo vệ các khu 

vực có mối nguy hiểm chủ yếu đến từ chất lỏng dễ cháy. Ví dụ khoang máy, kho chứa nhiên liệu, chất 

lỏng dễ cháy, khoang bơm (hàng), và thùng sơn. 

15.1.2 Hiệu quả và độ tin cậy. 

15.1.2.1 Các hệ thống tương đương sprinkler phải tuân theo các quy định về dập lửa và kiểm định thiết 

bị trong Nghị quyết A.800 (19) của IMO. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2266
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15.1.2.2 Hệ thống bảo vệ khu vực có nguy cơ cháy chất lỏng dễ cháy phải tuân theo quy định về dập 

lửa và kiểm thiết bị của IMO MSC / Circ. 1165 - Hướng dẫn sửa đổi về việc phê duyệt các phương tiện 

chữa cháy sử dụng dung dịch chữa cháy gốc nước cho khoang máy móc và khoang bơm hàng. 

15.1.3 Phê duyệt và niêm yết. 

15.1.3.1 Tất cả các hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu biển và các bộ phận của chúng phải 

được phê duyệt hoặc niêm yết. 

15.1.3.2 Đường ống và phụ kiện phải phù hợp với các quy định trong Bảng 4.3.3.1 và Bảng 4.4.2.1. 

15.1.4 Thiết kế chung. Hệ thống và thiết bị phải được thiết kế phù hợp để chống chịu được tất cả 

những tác động sau đây: 

(1) Thay đổi nhiệt độ môi trường. 

(2) Rung động. 

(3) Độ ẩm. 

(4) Sốc. 

(5) Tác động. 

(6) Tắc nghẽn. 

(7) Ăn mòn. 

15.1. 5 Gá và treo ống. Gá và giá treo hệ thống ống phải phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế 

công nhận cho các ứng dụng hàng hải. 

15.1. 6 Bơm. Máy bơm cấp nước cho hệ thống phun sương chữa cháy phải đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu lưu lượng lớn nhất của hệ thống. 

15.1.7 Điều khiển và báo động. 

15.1.7.1 Hệ thống bơm phải có tất cả những trang bị sau đây: 

(1) Khởi động máy bơm tự động. 

(2) Khởi động bơm bằng tay và chỉ báo tại các địa điểm sau: 

(a) Trong tầm nhìn của máy bơm. 

(b) Phòng điều khiển động cơ. 

(c) Trung tâm điều khiển (nếu có). 

15.1.7.2 Chỉ báo phải bao gồm những điều sau đây (khi áp dụng): 

(1) Có điện / mất điện. 

(2) Lưu lượng và vị trí. 

(3) Bơm chạy. 

(4) Áp suất dầu động cơ diesel. 

15.1.7.3 Phải thực hiện cảnh báo về bất kỳ trạng thái lưu lượng nào về cầu tàu hoặc đến một trạm điều 

khiển liên tục có người trực. 

15.1.7.4 Trên cầu tàu và trong phòng điều khiển động cơ phải có một thiết bị theo dõi áp suất bao gồm 

một trong các bộ phận sau: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2266
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(1) Đồng hồ đo áp suất. 

(2) Hệ thống đầu dò. 

(3) Công tắc áp suất -  Cao / Thấp / OK 

15.1.8 Độ xuyên ống. Đường ống xuyên dọc đầu và boong tàu phải tuân theo quy định tại TCVNxxx 

hoặc Thông tư về Định hướng và kiểm tra tàu (NVIC) 9-97 CH-1 và hướng dẫn PCCC kết cấu của  Lực 

lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ. 

15.1.9 Kết nối bờ 

15.1.9.1 Kết nối bờ phải tuân theo các quy định tại 10,5,5. 

15.1.9.2 Phải bố trí ít nhất một khớp kết nối bờ tại khu vực trên boong chính sao cho lực lượng ứng 

phó trên bờ có thể được nhìn thấy. 

15.1.9.3 Kết nối với hệ thống ống cấp trên bờ 

15.1.9.3.1 Khớp kết nối với hệ thống ống cấp trên bờ phải bao gồm hai loại D52 và D65 (TCVN 

7336:2020)  hoặc NTS 2” và NTS 2.5” với van một chiều. 

15.1.9.3.2 Mỗi ống góp kết nối bờ phải có một đầu xả để chống đông đá. 

15.1.9.3.3 Các van một chiều phải được bố trí và lắp đặt trên ống đứng ở khoảng cách không nhỏ hơn 

1,24 m (4 ft) so với điểm xuyên qua vách ngăn thành tàu nơi đường ống nối sẽ tiếp xúc với thời tiết 

băng giá. 

15.1.9.4  Nhận diện điểm kết nối bờ. 

15.1.9.4.1 Kết nối bờ phải được sơn màu đỏ hoặc được lắp với các dải màu đỏ. 

15.1.9.4.2 Phải bố trí một biển chỉ dẫn tại kết nối trên bờ với nội dung xác định đây là kết nối bờ dành 

cho hệ thống phun sương chữa cháy lắp trên tàu biển. 

15.1.9.4.3 Trên biển chỉ dẫn phải ghi rõ áp suất khuyến nghị cần được duy trì bởi lực lượng ứng phó 

bờ biển hoặc tàu chữa cháy tại điểm kết nối. 

15.1.9.4.4 Phải sử dụng chữ in cao 25,4 mm (1 in) trên biển chỉ dẫn. 

15.1.10 Kết nối thử nghiệm bơm. Mỗi hệ thống có một hoặc các máy bơm chuyên dụng hơn phải 

trang bị phương tiện để đo lưu lượng xả và áp suất của từng máy bơm. 

15.1.11 Đường ống. Đường ống nối giữa điểm thông biển của tàu và van ngắt đầu tiên phải là thép 

SC 80 (Schedule 80 steel) hoặc thép SC 40 mạ kẽm phù hợp với quy định của TCVNxxx hoặc 46 CFR 

56.50-95 (3). 

15.1.12 Ống đồng. 

15.1.12.1 Ống đồng phải được định tuyến để tránh các hư hỏng cơ học, đặc biệt là các tình huống có 

thể làm bẹp ống. 

15.1.12.2 Không được phép lắp đặt ống đồng trong hầm hàng. 

15.1.12.3 Ống đồng lắp trên sàn phương tiện phải được bảo vệ chống lại thiệt hại do va chạm khi 

phương tiện di chuyển. 

15.1.12.4 Ăn mòn điện hóa (Ăn mòn Galvanic) 

15.1.12.4.1 Việc ngăn ngừa ăn mòn điện hóa phải được xem xét và đưa vào trong tính toán thiết kế hệ 

thống phun sương chữa cháy trên tàu biển. 
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15.1.12.4.2 Ở những nơi thường xuyên có mặt ngoài của đường ống chịu độ ẩm không khí, độ bám 

ẩm hoặc phun ướt khắc nghiệt, các móc treo gá ống phải có khả năng chống ăn mòn điện hóa. 

15.1.12.4.3 Được phép sử dụng các giá treo ống có phủ chất điện môi cách điện, chẳng hạn như các 

dải băng phi kim loại bọc giữa các móc treo và thành ống, hoặc móc gá treo làm bằng thép không gỉ. 

15.1.12.5 Ống đồng phải đáp ứng ASTM B88 - Tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật cho ống nước làm bằng 

đồng liền mạch loại M, L, hoặc K, hoặc ASTM B42 - Tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật cho ống đồng liền 

mạch, kích thước tiêu chuẩn. 

15.1.12.6 Các đầu nối, mối nối và phụ kiện ống phải chống chịu được các hư hỏng và xuống cấp cơ 

học khi tiếp xúc với môi trường cháy. 

15.1.12.7 Các đầu nối và mối nối trong ống ASTM B88 phải được hàn cứng. 

15.1.12.8 Được phép bện, ren hoặc nối bằng đầu nối cơ khí được niêm yết cho mục đích đã định cho 

các phụ kiện nối ống theo Tiêu chuẩn ASTM B42 - Tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật hàn ống đồng, kích 

thước tiêu chuẩn, 

15.1.12.9 Vật liệu độn trong các mối nối ống đồng không được phép nóng chảy ở nhiệt độ dưới 927 °C 

(1700 °F). 

15.1.12.10 Chỉ được phép áp dụng các mối nối hàn sử dụng vật liệu độn có nhiệt độ nóng chảy cho 

phép thấp hơn 927 °C (1700 °F)  trong các hệ thống tuân thủ tất cả những điều kiện sau: 

(1) Các mối nối được thực hiện theo quy định  46 CFR 56.75 sử dụng vật liệu độn có nhiệt  độ nóng 

chảy trên 538 ° C (1000 °F). 

(2) Tất cả các van ngắt lắp phía đầu nguồn hoặc dọc đường ống đồng bằng mối nối hàn phải được 

giám sát ăn mòn điện hóa bằng các thiết bị phát tín hiệu âm thanh và hình ảnh đến trung tâm điều 

khiển. 

(3) Tại cầu thang kín hoặc bên ngoài khu vực được bảo vệ phải bố trí van ngắt. 

(4) Hệ thống phải là hệ thống đường ống ướt tự động. 

(5) Các mối hàn vảy cứng (hàn đồng) không được đặt trong không gian chứa máy móc, không gian 

chứa đường ống dẫn dầu áp lực, các khu vực đám cháy chất lỏng hoặc khí dễ cháy, hoặc các khu vực 

khác có rủi ro cháy nổ cao. 

(6) Phải lắp van xả được cài đặt ở áp suất lớn hơn áp suất làm nhưng nhỏ hơn áp suất thiết kế của hệ 

thống tại đầu vào của từng khu vực có khả năng bị cô lập. 

15.1.13 Thiết bị lọc và bộ lọc. 

15..1.11.1 Thiết bị lọc và bộ lọc phải được cung cấp và có kích thước phù hợp để đáp ứng điều kiện 

chất lượng nước trong trường hợp dự kiến xấu nhất. 

15.1.11.2 Các bộ lọc phải được đặt ở phía đầu vào của bơm và cho phép hoạt động của hệ thống mức 

lưu lượng yêu cầu với áp suất tối thiểu trong ít nhất 120 phút. 

15.2 Hệ thống phun sương chữa cháy tương đương sprinkler. 

15.2.1 Hệ thống tương đương sprinkler phải là hệ thống tự động. 

15.2.2 Hệ thống bình tích áp phải được cung cấp để đáp ứng các yêu cầu chức năng về an toàn sinh 

mạng trên biển (SOLAS) theo Quy định II-2 / 12.4.1. 
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15.2.3 Phải bố trí nguồn cung cấp nước ngọt tự động cho hệ thống phun sương chữa cháy đảm bảo 

khả năng hỗ trợ toàn bộ khu vực thiết kế trong 30 phút và cho phép can thiệp bằng tay để tiếp tục hoạt 

động sau khi đã phun 30 phút. 

15.2.4 Sự can thiệp bằng tay chỉ giới hạn trong các hoạt động mở van, khởi động hoặc gắn máy bơm. 

15.2.5 Hệ thống phải được trang bị họng cấp nước biển cố định và phải có khả năng hoạt động liên tục 

bằng nước biển trong khoảng thời gian ít nhất 120 phút. 

15.2.6 Phải bố trí thiết bị lọc và bộ lọc có kích thước lưới lọc đảm bảo hoạt động tốt với các điều kiện 

chất lượng nước trong tình huống dự kiến xấu nhất. 

15.2.7  Ngoại trừ các trường hợp áp dụng theo quy định của 15.2.8, hệ thống phải thuộc loại hệ thống 

đường ống ướt. 

15.2.8 Không áp dụng các quy định tại 15.2.7 cho các trường hợp có các điều kiện môi trường đặc biệt 

và các khu vực nhỏ được cho phép áp dụng các giải pháp khác. 

15.2.9 Nguồn điện cung cấp cho hệ thống phải bao gồm nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng cho 

sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

15.2.10 Máy bơm và các thiết bị cấp nước thay thế phải có đủ công suất để duy trì lưu lượng cần thiết 

theo thiết kế. 

15.2.11 Thiết kế. 

15.2.11.1 Nguồn cấp nước và đường ống của hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu biển phải có 

khả năng duy trì áp suất hoạt động tối thiểu cho các đầu phun ở độ cao cao nhất theo từng loại đầu  

phun. 

15.2.11.2 Các tính toán thủy lực phải dựa trên yêu cầu lưu lượng cho các đầu phun trên diện tích 140 

m2 (1500 ft2) boong tàu phải được thực hiện khắt khe nhất để đảm bảo tất cả các đầu phun hoạt động 

đồng thời tại hai khu vực cháy dọc trục đứng. 

15.2.11.3 Phải tham khảo ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý hàng hải và cơ quan có thẩm quyền 

trong việc xác định quy mô cho hệ thống cấp nước và đường ống cho tàu nhỏ có tổng diện tích boong 

được bảo vệ dưới 140 m2 (1500 ft2). 

15.2.11.4 Đối với các khu vực có mức nguy cơ trung bình, thiết kế phải được tính toán dựa trên cơ sở 

diện tích trên boong tàu không quá 280 m2 (3000 ft2). 

15.2.11.5 Đối với nơi ở và sinh hoạt công cộng có nguy cơ thấp, thiết kế phải dựa trên khu vực  có 

diện tích không quá 140 m 2 (1500 ft2) trên boong tàu.  

15.2.11.6 Thiết kế khoang. Các yêu cầu cấp nước cho đầu phun lắp trong khoang phải được dựa trên 

hiện trạng khoang và yêu cầu lựa chọn sau: 

(1) Cường độ được chọn phải phù hợp với thông tin niêm yết. 

(2) Tất cả các khoang phải có tường bao quanh làm bằng vật liệu có bậc chịu lửa xếp hạng A-15 hoặc 

B-15. 

15.2.11.7 Mức bảo vệ tối thiểu với các khoang hở. Mức bảo vệ tối thiểu cho các khoang hở được 

quy định cho các trường hợp như sau: 

(1) Nguy cơ thấp. 

(a) Cửa tự động hoặc tự đóng làm bằng vật liệu chịu lửa có cấp bậc chịu lửa phù hợp để che 

chắn. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f%22%20%5Cl%20%2269
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(b) Khi khoang hở không được bảo vệ, phải bổ sung một đầu phun trong khoang cộng với hai 

đầu phun bố trí trong không gian liền kề với khoang mở vào trong tính toán thiết kế. 

(2) Nguy cơ trung bình và cao.  Cửa tự động hoặc tự đóng làm bằng vật liệu chịu lửa có xếp hạng khả 

năng chống cháy phù hợp để che chắn. 

15.2.12 Được phép áp dụng phương án bảo vệ thay thế cho các khoang mở bằng hệ thống dập lửa đã 

được phê duyệt áp dụng để cô lập các khu vực được bảo vệ bằng sương mù với thời gian phun tối 

thiểu 1 giờ. 

15.2.13 Bố trí. 

15.2.11.1 Phải bố trí các bộ phận cấp sương bên ngoài không gian chứa máy móc Loại A. 

15.2.11.2 Vị trí này sẽ áp dụng cho máy bơm, bồn chứa áp lực, bình chứa cao áp, cáp điện khẩn cấp 

và các bộ điều khiển. 

15.2.1 Ngoại trừ các trường hợp áp dụng quy định tại 15.2.13, không gian che khuất bằng các cấu trúc 

làm bằng vật liệu dễ cháy hoặc vật liệu có lớp hoàn thiện dễ bắt lửa hoặc chứa các vật liu dễ bắt lửa 

phải có hệ thống chữa cháy bảo vệ. 

15.2.15 Không áp dụng quy định tại 15.2.12 với không gian kín được bảo vệ bằng đầu phun nước tự 

động được lắp đặt theo quy định của NFPA 13 hoặc các đầu phun tự động được niêm yết và phê duyệt 

khác. 

15.3 Bảo vệ toàn bộ khu vực chứa chất lỏng dễ cháy 

15.3.1 Yêu cầu chung 

15.3.1.1 Ngoại trừ các trường hợp quy định tại 15.3.1.2, phần 15.3 sẽ áp dụng cho các hệ thống bảo 

vệ khu vực có mối nguy hiểm chủ yếu từ chất lỏng dễ cháy. 

15.3.1.2 Các quy định tại 15.3.3.1, 15.3.4, 15.3.5.3, 15.3.5.4, 15.3.5.7 và 15.3.6 sẽ không áp dụng cho 

các hệ thống bảo vệ khu vực có chứa các thùng sơn khóa kín với dung tích thùng chứa không lớn hơn 

50 L (13 gal). 

15.3.2 Không gian. Phải tiến hành thử nghiệm để chứng minh hệ thống bảo vệ khu vực nguy cơ chất 

lỏng dễ cháy có khả năng dập tắt các đám cháy chất lỏng có thể xảy ra trong phạm vi bảo vệ. 

15.3.2.1 Hệ thống bảo vệ khoang máy động cơ và máy bơm phải có khả năng dập lửa theo các quy 

định  thử nghiệm theo  IMO - Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

15.3.2.2 Hệ thống bảo vệ khoang chứa chất lỏng dễ cháy, sơn trong các thùng khóa kín, và các loại 

chất lỏng có nguy cơ cháy khác phải được thử nghiệm theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

15.3.2.3 Vị trí đầu phun, loại đầu phun và đặc tính phun phải nằm trong giới hạn được thử nghiệm. 

15.3.3 Vận hành tay. 

15.3.3.1 Hệ thống phải có khả năng khởi động bằng tay để phun sương vào không gian được bảo vệ 

mà không cần thiết có thêm sự can thiệp sâu hơn của con người. 

15.3.3.2 Sau 30 phút kể từ khi kích hoạt hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu biển, được phép can 

thiệp bằng tay để duy trì hệ thống tiếp tục hoạt động. 

15.3.4 Độ trễ thời gian và tín hiệu. Phải bố trí các thiết bị phát tín hiệu âm thanh và hình ảnh trong 

không gian được bảo vệ nếu có khả năng xuất hiện độ trễ thời gian. 

15.3.5 Cấp nước 
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15.3.5.1 Nguồn cung cấp nước của hệ thống phải luôn sẵn sàng để sử dụng ngay. 

15.3.5.2 Việc cung cấp nước phải đảm bảo nhu cầu nước cho hoạt động của hệ thống phun sương 

chữa cháy trên tàu biển với lưu lượng nước lớn nhất. 

15.3.5.3 Các bình tích áp phải đảm bảo cung cấp ngay lập tức đầy đủ lưu lượng theo thiết kế của  hệ 

thống phun sương chữa cháy trên tàu biển với độ trễ không quá 60 giây. 

15.3.5.4 Cung cấp nước ngọt 

15.3.5.4.1 Nguồn cung cấp nước ngọt cho hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu biển phải đảm bảo 

cho ít nhất 30 phút hoạt động. Được phép sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên tàu nếu đáp ứng quy 

định duy trì cung cấp tối thiểu 30 phút. 

15.3.5.4.2 Nguồn cung cấp nước ngọt phải đáp ứng chất lượng nước theo yêu cầu tại 10.5.1. 

15.3.5.5 Trường hợp hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu biển được thiết kế sử dụng các bình 

chứa tích áp, khoảng thời gian phun tối đa sẽ là 60 giây. 

15.3.5. Chất lượng nước và sương khí. Lượng nước và sương khí tối thiểu chứa trong hệ thống 

bình chứa tích áp phải đảm bảo lưu lượng cho  hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu biển hoạt 

động tối đa trong 15 phút. 

15.3.5.7 Họng cấp nước biển 

15.3.5.7.1 Ngoại trừ các trường hợp áp dụng theo 15.3.5.7.5, hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu 

biển phải có một họng cấp nước biển lắp cố định và phải có khả năng hoạt động liên tục bằng nước 

biển. 

15.3.5.7.2 Họng cấp nước biển cố định phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn theo yêu cầu của 

6.1.3 và phải được trang bị một van điều khiển và một bộ lọc lưới có khe hở không vượt quá 6 mm 

(0,236 in). 

15.3.5.7.3 Họng cấp nước biển cố định phải được bố trí tại khu vực lắp máy bơm của hệ thống. 

15.3.5.7.4 Khi tàu đang hoạt động, không được ngắt đầu vào cấp nước biển cho máy bơm hệ thống vì 

bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc kiểm tra hoặc sửa chữa hệ thống bơm. 

15.3.5.7.5 Không áp dụng các quy định tại 15.3.5.7 trong trường hợp hệ thống bảo vệ không gian có 

diện tích  nhỏ hơn 3000 m3 (105,943 ft3) sử dụng hệ thống được niêm yết là loại không có đầu vào 

biển và được cơ quan quản lý chấp thuận. 

15.3.6 Nguồn cấp điện. 

15.3.6.1 Nguồn điện cấp cho hệ thống phun sương chữa cháy lắp trên tàu biển  phải bao gồm 

nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng khẩn cấp có thể tự động chuyển đổi. 

15.3.6.2 Một trong những nguồn điện phải được lấy từ bên ngoài không gian bảo vệ. 

15.3.7 Bố trí các thiết bị áp suất. Các thiết bị áp suất phải được lắp đặt bên ngoài không gian được 

bảo vệ. 

15.3.8 Kiểm tra hoạt động. Phải thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động của hệ thống để đảm bảo áp 

suất và lưu lượng đạt yêu cầu theo quy định vận hành. 

15.3.9 Khoang máy móc trên tàu kéo và các tàu không kiểm định khác. 

15.3.9.1 Hệ thống phun sương chữa cháy lắp đặt cho khoang máy móc phải có khả năng dập tắt đám 

cháy mà không cần tắt động cơ, sơ tán nhân viên, tắt quạt thông gió cưỡng bức, hoặc phải bịt kín 
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không gian như được chứng minh bằng thử nghiệm dập lửa theo quy định của MSC.1 / Circ. 1387 - 

Hướng dẫn sửa đổi về việc  phê duyệt các hệ thống chữa cháy ứng dụng cục bộ sử dụng dung dịch 

chữa cháy gốc nước cho khoang máy móc loại A (MSC / CIRC.913). 

15.3.9.2 Thử nghiệm thành phần phải phù hợp với tuân theo các quy định tại Phụ lục A của IMO MSC / 

Circ. 1165 -  Hướng dẫn sửa đổi về việc phê duyệt các phương tiện chữa cháy sử dụng dung dịch 

chữa cháy gốc nước cho khoang máy móc và khoang bơm hàng: 

(1) MSC / Circ. 1165, Phần 3.4, “Phân phối và lưu lượng nước" 

(2) MSC / Circ. 1165, Phần 3.6, “Sức bền kết cấu" 

(3) MSC / Circ. 1165, Phần 3.11, "Ăn mòn" 

(4) MSC / Circ. 1165, Phần 3.15, “Khả năng chịu nhiệt” 

(5) MSC / Circ. 1165, Phần 3.16, “Khả năng chống rung (Cộng với việc kiểm tra chức năng quy định tại 

3.5.2) ” 

(6) MSC / Circ. 1165, Phần 3.17, "Tác động" 

(7) MSC / Circ. 1165, Phần 3.22, "Làm tắc nghẽn" 

15.3.9.3 Hệ thống phun sương chữa cháy phải được thiết kế dạng hệ thống ứng dụng cục bộ bao phủ 

toàn bộ phòng máy với lưới đồng nhất của các đầu phun bố trí trong giới hạn khoảng cách theo kết 

quả thử nghiệm. 

15.3.9.4 Khoảng cách từ đầu phun đến mặt phẳng bảo vệ (nói chung, nóc của động cơ) phải nằm trong 

phạm vi giới hạn theo kết quả thử nghiệm. 

15.3.9.5 Các đầu phun bổ sung phải được lắp đặt để bảo vệ các khu vực có nguy cơ bị che lấp, chẳng 

hạn như đường ống dẫn nhiên liệu và các phụ kiện theo chỉ định của nhà sản xuất. 

15.3.9.6 Hệ thống phải được thiết kế như một đầu mở, hệ thống mở (deluge type) với khả năng kích 

hoạt bằng tay. 

15.3.9.7 Thiết bị kích hoạt bằng tay của hệ thống phải được bố trí bên ngoài lối ra chính từ phòng máy 

và tại khoang điều khiển kỹ thuật (nếu có). 

15.3.9.8 Hệ thống phải ở dạng khép kín (self-contained) và không yêu cầu có nguồn điện bổ sung. 

15.3.9.9 Các bình chứa nước và khí nén của hệ thống phải được lắp đặt bên ngoài phòng máy, hoặc 

nếu bên trong phòng máy thì chúng phải ở vị trí được che chắn tránh trực tiếp tiếp xúc với lửa từ bên 

dưới. 

15.3.9.10 Các đầu phun, van và bình áp lực của hệ thống phải được niêm yết. 

15.3.9.11 Các thùng chứa của hệ thống phải chứa đủ nước để đảm bảo lấp đầy hệ thống đường ống 

và phun trong ít nhất 10 phút. 

15.3.9.12 Phải có nguồn cung cấp nước dự phòng cấp nước cho hệ thống phun sương chữa cháy  

được kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy trên boong tàu hoặc máy bơm chữa cháy cố định thông 

qua đường ống 38 mm (1.5 in.). 

15.4 Yếu tố con người. Yếu tố con người sẽ được đưa ra xem xét khi thiết kế hệ thống phun sương 

chữa cháy trên tàu biển. 

15.5 Quy định về  hệ thống phun sương chữa cháy trên tàu chiến 

15.5.1 Các tàu chiến phải được thiết kế nghiêm ngặt hơn so với tàu buôn. 
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15.5.2 Việc xác định đặc điểm thiết kế hệ thống phun sương chữa cháy cho tàu chiến phải được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt với sự tham gia của đại diện Bộ quốc phòng. 

15.6 Quy định về chất phụ gia chữa cháy. Chất phụ gia chữa cháy sử dụng trên tàu biển phải đảm 

bảo sử dụng được cả với nước ngọt và nước mặn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại TCVN 13457-

1:2022 - Tiêu chuẩn về chất phụ gia nước dùng chữa cháy và giảm thiểu hơi/ khí gây cháy hoặc NFPA 

18A. 
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Tài liệu tham khảo 

 

- Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn Trung Quốc DBJ41/T074-2013, Hệ 

thống chữa cháy phun sương áp lực nước cao - Thiết kế, lắp đặt; 

- NFPA 750 Standard on Water mist fire protection systems (Tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy phun 

sương nước); 

- NFPA 18 Standard on Wetting Agents (Tiêu chuẩn về chất chữa cháy gốc nước);  

- NFPA 18A Water Additives for Fire Control and Vapor Mitigation (Phụ gia chữa cháy gốc nước dùng 

để kiểm soát đám cháy và giảm thiểu sự hình thành hơi, khí dễ cháy). 

 

 


