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Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân 

phối khí – Phần 3: Hướng dẫn thử nghiệm 

Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution system – Part3: Guidance on the test 

method 

1   Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn việc áp dụng các phương pháp thử nghiệm quy định trong tiêu 

chuẩn TCVN …-1 (ISO 10294-1).  

Phương pháp thử nghiệm này có liên quan tới việc đánh giá van chặn lửa có khả năng ngăn chặn sự 

lây lan ngọn lửa và khí nóng từ căn hộ này sang căn hộ khác. Tiêu chuẩn này không dùng cho van 

chặn lửa chỉ sử dụng trong các hệ thống kiểm soát khói. 

Có thể áp dụng cho van chặn lửa trong hệ thống phân phối khí. 

Phương pháp thử này không được thiết kế để thử nghiệm cho các thiết bị chống cháy mà chỉ cho các 

biện pháp để vận chuyển không khí, hoặc khi van chặn lửa được treo trên trần nhà thì việc lắp đặt van 

chặn lửa và ống dẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính năng của trần thả, nên cần yêu cầu các 

phương pháp đánh giá khác. 

CHÚ THÍCH: "Vận chuyển không khí" là một biện pháp ở áp suất thấp đi qua cửa ngăn cháy (hay  tường, sàn) mà không có 

bất kỳ kết nối với một ống dẫn khí nào. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi 

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

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

TCVN 8113-1 (ISO 5167-1), Đo dòng lưu chất bằng thiết bị chênh áp gắn vào ống dẫn có mặt cắt 

ngang tròn chảy đều – Phần 1: Nguyên lý và yêu cầu chung. 

TCVN 9311-1 (ISO 834-1), Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu 

chung. 

TCVN …-1 (ISO 10294-1), Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối khí – 

Phần 1: Phương pháp thử. 

TCVN …-2 (ISO 10294-2), Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối khí – 

Phần 2: Phân loại, tiêu chí và áp dụng kết quả thử nghiệm. 

3   Nguyên tắc chung 

3.1  Qui định chung 
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Phép thử mô tả trong tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1) được thiết kế nhằm đánh giá van chặn lửa 

có các khả năng sau: 

a) đóng lại trong trường hợp xảy ra cháy trong điều kiện động; 

b) ngăn chặn sự lây lan ngọn lửa và khí nóng từ căn hộ này sang căn hộ khác thông qua hệ thống 

phân phối khí. 

Các yêu cầu đối với hệ thống phân phối không khí thường xem xét đến sự lây lan ngọn lửa, và thể hiện 

rõ trong nguyên tắc thiết kế (xem thêm Điều 4 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1)). Sự khác biệt 

về nguyên tắc và thực tế được đưa ra trong 3.2-3.5. 

3.2  Bật/tắt quạt 

Với quan điểm thiết kế khác nhau. Ở một số ứng dụng, hệ thống phân phối khí được thiết kế để trong 

trường hợp xảy ra cháy quạt sẽ tắt. Các quạt khác vẫn được yêu cầu tiếp tục cung cấp xử lý không khí 

đến các bộ phận trong tòa nhà tại các điểm cách xa vùng hỏa hoạn. Trong tình hình đó, các van chặn 

lửa phải đóng lại ở điều kiện động, và một khi quạt đóng, van có thể phải chịu một áp lực âm cao làm 

cho nguy cơ rò rỉ khí tương ứng sẽ cao hơn và do đó lửa có khả năng lây lan nhanh hơn. 

Hệ thống lỗi thì quạt có thể không tắt, cho nên không thể đảm bảo trong điều kiện hỏa hoạn quạt sẽ tắt 

và do đó điều kiện động có thể tồn tại. Vì vậy việc  thử nghiệm van chặn lửa dưới điều kiện động được 

xem là một thử nghiệm quan trọng. Lựa chọn áp lực âm tiêu chuẩn 300 Pa vì nó tương ứng với áp lực 

âm được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 6944:1985. Điều này được xem là phù hợp trong hầu hết các 

ứng dụng. Ứng dụng van chặn lửa cho các ngành công nghiệp đặc biệt có thể được thiết kế để chịu áp 

lực âm lớn hơn. Để cho phép các ứng dụng đặc biệt này, cần thực hiện các phép thử ở áp lực âm tăng 

lên. 

Vận tốc thử cháy 0,15 m/s là một thỏa thuận cần thiết cho một phép thử nghiệm lưu lượng không khí 

động và an toàn cháy trong các phòng thí nghiệm thử cháy. Vì những lý do an toàn, nếu xem xét thấy 

cần dừng thử nghiệm ở vận tốc/áp lực cao hơn phải thực hiện trong điều kiện lưu lượng dòng không 

khí xung quanh và không thực hiện khi buồng đốt ở nhiệt độ cao. 

Thừa nhận rằng điều kiện động tại các van chặn lửa có thể do các nguồn cơ học hoặc kết hợp của 

nhiệt độ và hiệu ứng ống khói, do đó tất cả các van chặn lửa sẽ được thử nghiệm theo các yêu cầu 

của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1). 

3.3  Thực hành lắp đặt 

Thực hành thiết kế có thể yêu cầu các van chặn lửa được lắp đặt trong mặt phẳng tường, sàn và 

không cho phép van chặn lửa đặt cách xa cấu trúc ngăn cách. Thực hành thiết kế cũng có thể cho 

phép các van chặn lửa được lắp đặt trên bề mặt hoặc đặt cách xa tường hoặc sàn. Phương pháp thử 

nghiệm đưa ra các chỉ dẫn cho thử nghiệm tất cả các hình thức lắp đặt có thể có nhưng khi tiến hành 

thử nghiệm chỉ cần áp dụng với hình thức lắp đặt có liên quan. 

3.4  Cách nhiệt 

Van chặn lửa có cả hai loại cách nhiệt và không cách nhiệt. Phương pháp này đưa ra phương pháp 

thử nghiệm cho tất cả các loại van chặn lửa. 

3.5 Tính toàn vẹn 
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Tính toàn vẹn trên cơ sở đo khe rò rỉ khí thông qua các van chặn lửa, cùng với phương pháp đo tính 

toàn vẹn thông thường quanh chu vi phía ngoài mẫu. Phương pháp đo rò rỉ động đưa ra trong tiêu 

chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1) một chỉ dẫn chính xác hơn về tính toàn vẹn. 

4   Nguyên lý thử 

Nguyên tắc chung của thử nghiệm được mô tả trong 3.1 

Trước khi xác định độ rò rỉ, thì van chặn lửa phải chịu 50 chu kỳ đóng và mở. Điều này nhằm đại diện 

cho khoảng hai kỳ kiểm tra lắp đặt và vận hành chính xác với từng van chặn lửa mỗi năm. Số chu kỳ 

có thể không đầy đủ cho van chặn lửa có chức năng điều khiển lưu lượng dòng khí. 

Các thử nghiệm cháy được bắt đầu với các van chặn lửa ở vị trí mở. Điều này nhằm kiểm tra các cơ 

cấu kích hoạt chính gắn liền với các van chặn lửa. Thử nghiệm này không sử dụng cho các thiết bị 

điều khiển thứ cấp đặt xa van chặn lửa. Điều quan trọng khi bắt đầu thử nghiệm, không chỉ kiểm tra 

các cơ cấu kích hoạt, mà còn kiểm tra tình trạng van chặn lửa trong thời gian vẫn mở không bị bóp 

méo và ngăn chặn việc đóng van khi cơ cấu kích hoạt hoạt động. 

Có một số khó khăn có thể xẩy ra trong việc kiểm soát nhiệt độ và áp lực buồng đốt khi van chặn lửa 

mở, đó là cần cung cấp đủ thời gian để van chặn lửa đóng trong thời gian quy định 2 phút, phải nằm 

trong giới hạn quy định của đường biểu diễn nhiệt độ- thời gian đưa ra trong tiêu chuẩn TCVN 9311-1 

(ISO 834-1), ở mức 5 phút. 

Xem Điều 4 của tiêu chuẩn TCVN…-1(10294-1). 

5   Thiết bị thử 

5.1  Qui định chung 

Nhìn chung các thông tin về điều kiện buồng đốt và các phép đo nhiệt độ được đưa ra trong tiêu chuẩn 

TCVN 9311-1 (ISO 834-1) đã đầy đủ và không cần chi tiết hơn. Tuy nhiên, cần bổ sung một số mô tả 

chi tiết cho phép đo lưu lượng theo tiêu chuẩn TCVN 8113-1 (ISO 5167-1), và ISO 5221 và điều này 

được trình bày chi tiết trong 5.3. Xem thêm điều 5 của TCVN…-1(ISO 10294-1). 

5.2 Ống nối 

Mối liên hệ giữa chiều dài ống nối với kích thước đường chéo van chặn lửa được xem là khá quan 

trọng do sự khác biệt về tính năng có thể xảy ra trong một số trường hợp. 

Trong thực tế hầu hết các kích cỡ van chặn lửa được kiểm tra với chiều dài của ống nối sẽ bằng kích 

thước đường chéo của van chặn lửa. Tuy nhiên, giới hạn độ dài tối đa là 2 m được đưa ra bởi những 

hạn chế về mặt kích thước trong phòng thí nghiệm. 

Xem 3.4 và 5.1 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

5.3   Trạm đo 

5.3.1 Qui định chung 

Xem 5.1 của tiêu chuẩn TCVN…-1 (10294-1). 

5.3.2  Lưu lượng thể tích 
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Để đo lưu lượng thể tích theo tiêu chuẩn TCVN 8113-1 (ISO 5167-1) và ISO 5221, cần khối lượng 

riêng của lưu chất. 

5.3.2.1  Khói lò 

Khói lò từ buồng đốt có chứa N2 và CO2 cũng như H2O với nồng độ chưa biết. 

Tuy nhiên, cho mục đích tính toán khí có thể được coi như không khí khô và khối lượng riêng có thể 

được tính theo định luật của khí lý tưởng: 

Trong đó: 

R là hằng số khí của không khí, đơn vị J/(kg.K); 

V là thể tích riêng, đơn vị m3/kg; 

là khối lượng riêng của không khí khô tại áp suất tuyệt đối p và nhiệt độ tuyệt đối T. 

Từ công thức sau: 

Trong đó  là khối lượng thể tích của không khí khô tại áp suất tuyệt đối p0 và nhiệt độ tuyệt đối . 

Các điều kiện có hệ số “0” được xác định tại 00C (T0 = 273,15 K) và p0 = 1013,25 hPa (=760 torr); do 

đó sử dụng  = 1,293 kg/m3. 

5.3.2.2  Áp suất tuyệt đối (Áp suất đo bởi khí áp kế) 

Áp suất khí áp phải được đo bằng dụng cụ khí áp kế. 

Trong trường hợp khí áp kế không có hiệu lực và phòng thí nghiệm nằm trên mực nước biển có mức Z 

(theo hệ mét) không quá 500m, thì khuyến cáo sử dụng giá trị trung bình của áp suất khí áp theo công 

thức sau: 

Trong đó Z  là chiều cao (theo hệ mét) của phòng thí nghiệm nằm trên mực nước biển. 

CHÚ THÍCH: Điều kiện khí hậu thông thường có thể dẫn đến sự chênh lệch khoảng 1% áp suất đo bởi dụng cụ khí áp kế. 

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sự chênh lệch có thể tăng lên 3% (ví dụ: gió giật mạnh, vân vân…) 

5.3.2.3 Độ nhớt 

Yêu cầu về độ nhớt thực tế khi tính toán số Reynolds (Re). 

Độ nhớt động học () phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ nhớt động lực học  không phụ thuộc 

vào áp suất mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Mối liên hệ giữa hai loại độ nhớt được xác định như sau: 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 (3) 

 
 

(4) 
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Độ nhớt động lực học (  đưa ra dưới dạng bảng, đồ thị và công thức, như trong bảng 1, hình 1 và 

công thức (5). 

Bảng 1 – Độ nhớt động lực học của không khí khô ở nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ, t 
o
C 

Nhiệt độ tuyệt đối, T 

K 

Độ nhớt động lực học,     

10
-6

 kg/(m.s) 

-50 223,15 14,7 

0 273,15 17,2 

20 293,15 18,2 

40 313,15 19,1 

60 333,15 20,0 

80 353,15 21,0 

100 373,15 21,8 

120 393,15 22,7 

140 413,15 23,5 

160 433,15 24,3 

180 453,15 25,1 

200 473,15 25,8 

250 523,15 27,8 

300 573,15 29,5 

350 623,15 31,2 

400 673,15 32,8 

450 723,15 34,4 

500 773.15 35,8 

600 873,15 38,6 

700 973,15 41,2 

800 1073,15 43,7 

900 1173,15 45,9 

1000 1273,15 48,0 

CHÚ THÍCH: Cho phép nội suy giữa các giá trị. 
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Hình 1 – Độ nhớt động lực học của không khí khô theo nhiệt độ  
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Độ nhớt động lực học của không khí khô theo nhiệt độ được tính theo đa thức sau: 

Trong đó: 

 

 

 

 

t  là nhiệt độ trong khoảng  

5.3.3  Thiết bị đo khác  

Có thể yêu cầu thiết bị đo khác để đo vận tốc 0,15 m/s so với yêu cầu nhằm đo độ rò rỉ của van chặn 

lửa. 

Cần phải lưu ý rằng: 

- Tiêu chí độ rò rỉ S là 200 m3/(h.m2); 

- Tiêu chí tính toàn vẹn E là 360 m3/(h.m2); 

- Vận tốc 0,15 m/s gây ra một dòng khí 540 m3/(h.m2); 

- Độ rò rỉ tối đa của ống nối là 12 m3/h. 

Để thuận tiện, có thể sử dụng một nhánh ống đo có van ngắt phù hợp, một nhánh đặt thiết bị đo để đo 

độ rò rỉ của các van chặn lửa và một nhánh khác đặt thiết bị đo nhỏ hơn để đo vận tốc 0,15 m/s và xác 

định độ rò rỉ của thiết bị. 

5.3.4  Phân loại van chặn lửa theo phân loại độ rò rỉ (S) 

Khi phân loại van chặn lửa theo độ rò rỉ (S), van chặn lửa cỡ nhỏ nhất trong dãy sản phẩm cũng phải 

được thử nghiệm. Khi phân loại van chặn lửa kích cỡ nhỏ (ví dụ sản phẩm từ cỡ 100mm tới 200mm) 

độ rò rỉ thực tế có thể nằm ngoài phạm vi lưu lượng thể tích được quy định trong tiêu chuẩn 

TCVN 8113-1 (ISO 5167-1) và tiêu chuẩn ISO 5221. Trong điều kiện đó thì thiết bị đo phải được hiệu 

chỉnh về phạm vi được sử dụng. Đối với lưu lượng dòng thấp và nhiệt độ gần với nhiệt độ môi trường 

xung quanh, khuyến cáo sử dụng đồng hồ đo khí lỏng với độ phân giải phù hợp. Đồng hồ đo phải được 

vận hành trong một thời gian tối thiểu là 3 phút để thiết lập dòng trên đơn vị thời gian. 

5.3.5  Van chặn lửa được lắp đặt trên sàn 

Khi thử nghiệm van chặn lửa lắp đặt trên sàn, không cần có ống đo đứng vì không gian trong phòng thí 

nghiệm có thể bị giới hạn. Về khía cạnh này để đảm bảo qui trình thống nhất giữa các phòng thí 

nghiệm, thì điều quan trọng là phải xác định vị trí trạm đo ở khoảng cách bằng với đường kính của 

trạm đo từ đỉnh ống nối xuống dưới như thể hiện trong hình 2 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

5.4  Hệ thống quạt hút 

Trong đó van pha loãng sẽ làm mát không khí trước khi đi vào quạt, khuyến cáo sử dụng quạt nhiệt độ 

cao có khả năng hoạt động lên đến 300°C đặc biệt là khi thử nghiệm van chặn lửa không cách nhiệt. 

 

 
(5) 
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Chỉ đưa ra một thông số kỹ thuật tối thiểu cho hệ thống quạt hút, để cho phép phòng thí nghiệm linh 

hoạt tối đa trong việc thiết kế hệ thống. 

Có khả năng yêu cầu loại quạt khác khi thử nghiệm van chặn lửa với các ứng dụng công nghiệp đặc 

biệt đòi hỏi áp lực âm cao hơn. 

Xem 5.3 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1). 

5.5  Nhiệt độ khí tiếp giáp với thiết bị đo lưu lượng 

Đây được xem là điều quan trọng khi quy định can nhiệt sử dụng trong phép đo này nhằm tránh sử 

dụng can nhiệt có đường kính lớn có thể tạo ra sự nhiễu loạn cục bộ (xem 5.4 của tiêu chuẩn TCVN…-

1(ISO 10294-1). 

6  Cơ cấu thử nghiệm 

6.1 Qui định chung 

Xem điều 6 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

6.1.1  Mặt thử nghiệm 

Khi van chặn lửa không đối xứng, cần phải thử nghiệm cả hai mặt vì khó có thể xác định được mặt nào 

cho kết quả kém hơn. Các van đối xứng chỉ cần thử nghiệm một mặt. Với mục đích xác định liệu van 

chặn lửa là đối xứng hay không, thì có thể bỏ qua sự có mặt của cơ cấu kích hoạt. Tuy nhiên, trong 

trường hợp này van chặn lửa phải được lắp đặt để cơ cấu kích hoạt nằm ở mặt xa lò đốt, đây được coi 

là điều kiện khắc nghiệt hơn vì khi cơ cấu kích hoạt đặt xa lò đốt hơn thì thời gian vận hành sẽ lâu hơn. 

Xem 6.1.1 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

6.1.2  Van chặn lửa lắp đặt cả trên tường và sàn  

Trường hợp van chặn lửa lắp đặt cả trên tường và sàn, thử nghiệm sẽ phải thực hiện cả hai hướng trừ 

phi có thể chứng minh được hướng nào khắc nghiệt hơn. Xem 6.1.2 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 

10294-1).  

6.1.3  Các van chặn lửa được lắp đặt bên trong kết cấu mở 

Xem 6.1.3 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1). 

6.1.4  Các van chặn lửa được cố định trên bề mặt tường hoặc sàn 

Khi van chặn lửa cách nhiệt được ốp cố định vào tường, thì yêu cầu hai thử nghiệm; một van chặn lửa 

bên trong lò đốt và một bên ngoài lò đốt. Trong trường hợp van chặn lửa không cách điện đặt cố định 

theo cách này, chỉ cần tiến hành thử nghiệm van chặn lửa bên trong lò đốt, vì đây được coi là điều kiện 

khắc nghiệt nhất. Xem 6.1.4 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10.294-1). 

6.1.5  Van chặn lửa đặt cách xa tường và sàn 

Xem 6.1.5 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

6.1.5.1  Bên trong lò đốt 

Xem 6.1.5.1 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1). 

6.1.5.2  Bên ngoài lò đốt 

Trong trường hợp van chặn lửa không cách nhiệt đặt cố định trong khu vực ống dẫn ngoài lò đốt thì 

không cần phải thử nghiệm. Xem 6.1.5.2 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 
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6.1.6  Ngăn cách tối thiểu giữa các van chặn lửa 

Khoảng cách nhỏ nhất được quy định để giảm khả năng ảnh hưởng của một van chặn lửa tới tính 

năng của van chặn lửa khác (xem 6.1.6 và hình 9 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). Giới hạn 

tương tự có thể áp dụng giữa thân van và tường lò đốt để giảm khả năng ngọn lửa từ lò đốt cháy 

không trực tiếp tác động tới van chặn lửa. 

6.2  Kích cỡ mẫu 

Xem 6.2 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

Van chặn lửa với kích cỡ lớn nhất phải được thử cháy và van chặn lửa phải đáp ứng tiêu chí độ rò rỉ 

khi cháy phù hợp thì kết quả thử có thể được mở rộng cho các van có kích cỡ nhỏ hơn mà có kích 

thước chiều rộng, chiều cao và chiều dài tương ứng nhỏ hơn so van được thử nghiệm, theo kiểm 

chứng sau: 

Tất cả các thành phần, đặc biệt là các cánh van chặn lửa, có cùng độ dày, chiều rộng cánh và hình 

dạng mặt cắt ngang đối với van chặn lửa dạng màn ngăn và dạng đa cánh. 

6.3  Cơ cấu kích hoạt nhiệt 

Xem 6.3 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1). 

Nhìn chung cơ cấu kích hoạt nhiệt không phức tạp và nếu đánh giá một cơ cấu nằm đan xen thì không 

cần thiết thử nghiệm vượt quá điểm mà tại đó van chặn lửa đóng vì cơ cấu không ảnh hưởng đến tính 

năng liên quan tới tiêu chí đánh giá của van. 

Đối với các mục đích của tiêu chuẩn này, nhiệt độ kích hoạt  tĩnh thông thường là (72 ± 4) oC. 

6.4  Lắp đặt mẫu thử 

Xem mục 6.4 của tiêu chuẩn TCVN …-1(10294-1). 

6.5  Cơ cấu đỡ 

Xem 6.5 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1) 

Nhằm giảm số lần tiến hành thử nghiệm, tiêu chuẩn về cơ cấu đỡ được quy định đối với các cấu trúc 

vữa. 

Vật liệu có tỷ trọng thấp được quy định vì có quán tính nhiệt thấp và dự đoán trước được rằng nhiệt độ 

mặt không tiếp xúc cao hơn sẽ được xác định trên van chặn lửa/đường ống. Ngoài ra, vật liệu tỷ trọng 

thấp thường có độ bền cơ học thấp hơn, do đó có thể liên quan đến điều kiện khắc nghiệt hơn. Một 

thuận lợi nữa là sẽ đảm bảo độ đồng nhất kết quả giữa các phòng thí nghiệm.  

6.6  Ổn định mẫu 

Xem 6.6 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

Khi độ ẩm trong van chặn lửa cao, cấu trúc đỡ và vật liệu bít kín sẽ có xu hướng tạo ra nhiệt độ thấp 

hơn trên các bề mặt không tiếp xúc. Điều này thường có thể được chấp nhận  bởi độ mở rộng nhiệt độ 

một đoạn bằng 100 °C. Điều này cũng quan trọng để cho phép đủ thời gian cho một cơ cấu đỡ bằng 

vữa đạt cường độ phù hợp. 

6.6  Số lần thử yêu cầu 

Xem 6.1.1 tới 6.1.5 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 
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Phương pháp thử được thiết kế để bao phủ càng nhiều ứng dụng tiềm năng để lắp đặt van chặn lửa 

càng tốt. Một chương trình thử nghiệm không thể mong đợi có thể bao phủ tất cả các lựa chọn. 

Hướng dẫn được đưa ra dưới đây về số lần thử có thể được yêu cầu. Kinh nghiệm cho thấy rằng 

không phải thực hiện tất cả các thử nghiệm, vì một lựa chọn lắp đặt có thể đưa ra để đại diện cho điều 

kiện khắc nghiệt nhất, trong trường hợp này số lượng thử nghiệm cần thiết có thể được giảm xuống. 

Bảng 2 – Ứng dụng lắp đặt van chặn lửa tiêu chuẩn 

Ứng dụng lắp đặt van chặn lửa theo  
tiêu chuẩn ứng dụng thực tế 

Số lần thử van chặn 
lửa đối xứng 

Số lần thử van  
chặn lửa bất đối xứng 

Lắp đặt bên trong tường 2 1 

Lắp đặt bên trong sàn 2 1 

 

Bảng 3 – Ứng dụng lắp đặt van chặn lửa đặc biệt 

Ứng dụng lắp đặt van chặn lửa trong  
thực hành áp dụng đặc biệt  

Số lần thử van  
chặn lửa đối xứng 

Số lần thử van  
chặn lửa bất đối xứng 

Lắp đặt bên trong tường 2 1 

Lắp đặt bên trong sàn 2 1 

Van chặn lửa được gắn trong khu vực 
đường ống của căn cháy (áp dụng cho 

tường và sàn) 

1 cho tường 1 cho tường 

1 cho sàn 1 cho sàn 

Van chặn lửa cách nhiệt đươc gắn trong 
khu vực đường ống của căn cháy 

(áp dụng cho tường và sàn) 
1 1 

7  Xác định độ rò rỉ của ống nối và trạm đo 

Xem điều 7 của tiêu chuản TCVN…-1(ISO 10294-1). 

Giới hạn 12 m3/h phù hợp cho thử nghiệm cháy được chọn vì điều này thể hiện độ rò rỉ thấp nhất có 

thể đo được chính xác theo tiêu chuẩn TCVN 8113-1 (ISO 5167-1) và ISO 5221. Có thể đưa ra xem 

xét đo mức độ rò rỉ thực tế và sau đó lấy độ rò rỉ thu được trong quá trình thử nghiệm trừ đi giá trị này. 

Tuy nhiên phương pháp này sẽ tạo ra các vấn đề như độ rò rỉ của thiết bị thử nghiệm có thể tăng theo 

thời gian thử nghiệm. Cách tiếp cận để giảm thiểu được chấp nhận là sử dụng chất bít kín để bịt kín tất 

cả các điểm làm gia tăng độ rò rỉ của thiết bị trong quá trình thí nghiệm. 
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Cần quan tâm đến việc đảm vảo các chỗ bít kín tại các mối nối và sử dụng các chất bịt kín sử dụng ở 

nhiệt độ cao thích hợp. 

8  Xác định độ rò rỉ ở nhiệt độ môi trường 

Xem điều 8 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

Độ rò rỉ của van chặn lửa ở nhiệt độ môi trường chỉ được đo cho các van chặn lửa được phân loại theo 

độ rò rỉ (S). Cả van chặn lửa kích cỡ lớn nhất và nhỏ nhất phải được đánh giá. 

9  Thử cháy 

Xem điều 9 của tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1). 

Chọn vận tốc không khí là 0,15 m/s do kinh nghiệm thực tiễn đã khẳng định tại thời điểm van chặn lửa 

đóng có thể tồn tại một áp lực âm rất cao qua van chặn lửa. Lựa chọn vận tốc không khí thấp vì đã 

chứng minh được rằng trong quá trình thử nghiệm tại thời điểm van đóng, áp lực âm cơ bản không thể 

vượt quá áp lực âm yêu cầu 300 Pa. 

Vận tốc thử cháy 0,15 m/s là một thỏa thuận cần thiết cho một phép thử nghiệm lưu lượng không khí 

động và an toàn cháy trong các phòng thí nghiệm thử cháy. Vì những lý do an toàn, nếu xem xét thấy 

cần dừng thử nghiệm ở vận tốc/áp lực cao hơn phải thực hiện trong điều kiện lưu lượng dòng không 

khí xung quanh và không thực hiện khi buồng đốt ở nhiệt độ cao. 

Bất cứ van chặn lửa nào không thể đóng lại trong thời gian cho phép là 2 phút phải được coi là không 

đạt. Nếu tiến hành đóng van chặn lửa thủ công và tiếp tục thử nghiệm để xác định độ rò rỉ, dữ liệu đó 

có thể chỉ được coi là thông tin về yêu cầu cần thiết cho một van chặn lửa đã không đáp ứng yêu cầu. 

Độ rò rỉ sẽ được xác định từ các bộ ghi nhiệt độ cục bộ và bộ ghi chênh lệch áp suất tại các tấm tiết 

lưu, ống venture,… sử dụng công thức tính lưu lượng thể tích dòng đưa ra trong tiêu chuẩn 

TCVN 8113-1 (ISO 5167-1) và ISO 5221 và các công thức bổ sung trong 5.3.2 của tiêu chuẩn này. 

Chuyển đổi lưu lượng dòng chảy đến nhiệt độ môi trường xung quanh 20oC (phòng thí nghiệm) sử 

dụng công thức sau: 

 

Trong đó  

qV là lưu lượng thể tích tại điều kiện môi trường xung quanh (phòng thí nghiệm); 

qV,m là lưu lượng thể tích tại điều kiện đo; 

T là nhiệt độ cục bộ tại trạm đo, theo độ C. 

Ngoài ra qV là một hàm của thời gian. 

10  Báo cáo thử nghiệm 

Xem điều 11 của tiêu chuẩn TCVN …-1(ISO 10294-1). 

  (6) 
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11 Dẫn giải về tiêu chí và phân loại trong TCVN…-2 (ISO 10294-2) 

Các thử nghiệm theo phương pháp thử đưa ra trong tiêu chuẩn TCVN…-1(ISO 10294-1) được thực 

hiện trên cả dải kích cỡ sản phẩm van chặn lửa, tất cả cần thỏa mãn phép đo thông thường về tính 

toàn vẹn. Những sản phẩm đang hiện tại đã có thể thỏa mãn giới hạn rò rỉ 360 m3/(h.m2), và giới hạn 

này đáp ứng đánh giá sự tuân thủ tính toàn vẹn sử dụng phép đo lưu lượng khí (ký hiệu E). 

Liên quan tới rò rỉ khói, dữ liệu phân tích có giá trị được kiểm chứng, có tính đến các thông số như 

nồng độ khói có thể chấp nhận được, độ pha loãng yêu cầu, thời gian thoát nạn, những thông số này 

dẫn tới việc đưa ra một độ rò rỉ khói có thể chấp nhận được là 200 m3/(h.m2). Giới hạn này được dùng 

để kiểm tra việc tuân thủ và kí hiệu là S. 
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1. ISO 5221, Air distribution and air diffusion – Rules to methods of measuring air flow rate in an air 

handling duct. (Phân phối khí và khuếch tán khí – Các phương pháp đo lưu lượng dòng trong ống dẫn 

xử lý khí). 

2. ISO 6944, Fire resistance tests – Ventilation ducts. (Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Ống thông gió). 

 

 

 


