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Lời nói đầu 

TCVN …:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 10294-4:2001. Bổ 

sung các sửa đổi trong ISO 10294-4-2001 Amd1-2014. 

TCVN …:2017 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, 

Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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Lời giới thiệu 

Bộ tiêu chuẩn TCVN.... (ISO 10294) Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân 

phối không khí, gồm các phần sau: 

- TCVN ...-1:2017 (ISO 10294-1:1996, Amendment 1:2014), Phần 1: Phương pháp thử; 

- TCVN ...-2:2017 (ISO 10294-2:1999), Phần 2: Phân loại, tiêu chí và phạm vi áp dụng kết quả 

thử nghiệm; 

- TCVN ...-3:2017 (ISO 10294-3:1999), Phần 3: Hướng dẫn thử nghiệm; 

- TCVN ...-4:2017 (ISO 10294-4:1999, Amendment 1:2014), Phần 4: Thử nghiệm cơ cấu kích 

hoạt bởi nhiệt ; 

- TCVN ...-5:2017 (ISO 10294-1:2005), Phần 5: Van chặn lửa trương phồng. 
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                                              TCVN ....-4:2017 

 

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

phối không khí – Phần 4: Thử nghiệm cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt  

Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution system – Part 4: Test of thermal release 

mechanism 

 

CẢNH BÁO AN TOÀN: Các bên liên quan tham gia thử nghiệm khả năng chịu lửa cần lưu ý những rủi ro 

và các chất khí hoặc khói độc hại có khả năng phát sinh trong quá trình thử nghiệm. Cần thực hiện các 

biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe.  

 

1   Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thử nghiệm cho cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt được dùng trong các 

van chặn lửa thử nghiệm theo TCVN…-1(ISO 10294-1). Các thử nghiệm được mô tả trong tiêu chuẩn 

này chỉ sử dụng cho các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt . Phương pháp thử nghiệm thiết kế nhằm đảm bảo 

trong điều kiện hỏa hoạn thì cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt có thể thực hiện được các chức năng mong đợi 

để đóng hoàn toàn van chặn lửa nhằm ngăn chặn sự lây lan ngọn lửa. 

Tiêu chuẩn này cũng bao gồm phương pháp để đảm bảo các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt không thực 

hiện đóng van trong trường hợp không xảy ra hỏa hoạn. Tiêu chuẩn cũng đánh giá ảnh hưởng của sự 

ăn mòn đến chế độ vận hành tin cậy của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt. 

Phương pháp này chỉ áp dụng cho cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt  lắp đặt trong các van chặn lửa hoặc ống 

dẫn. Không áp dụng cho các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt đặt bên ngoài ống thông gió. 

Thử nghiệm cũng có thể cung cấp thông tin trong việc so sánh tính năng giữa các cơ cấu kích hoạt bởi 

nhiệt với nhau và do đó đưa ra phương thức kiểm tra cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt mà không được nêu 

trong TCVN …-1(ISO 10294-1). 

Phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn này sẽ xác định các hệ thống kích hoạt bởi nhiệt để hệ 

thống đóng van chặn lửa nhằm kiểm tra: 

- Sự phù hợp của hệ thống van chặn lửa được thử nghiệm theo TCVN…-1( ISO 10294-1), 

- Sự phù hợp của van chặn lửa đã được kiểm chứng chất lượng theo TCVN…-1(ISO 10294-1) 

với một hệ thống thay thế cùng nhóm (nhiệt độ-tải trọng), 

- Khả năng duy trì tính năng sau các thử nghiệm độ tin cậy khi vận hành. 
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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 …-1 (ISO 10294-1), Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối 

không khí – Phần 1: Phương pháp thử. 

ISO/IEC 13943:2000, Fire safety – Vocabulary. (An toàn cháy – Từ vựng). 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu ra trong ISO/IEC 13943 và các thuật 

ngữ, định nghĩa sau. 

3.1  Van chặn lửa (Fire dampers) 

Bộ phận chuyển động để đóng van trong ống dẫn được điều khiển tự động hoặc bằng tay và được 

thiết kế nhằm ngăn chặn ngọn lửa đi qua. 

3.2  Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt (Thermal release mechanisms) 

Hệ thống đánh giá các thông số nhiệt độ dòng khí trong ống dẫn thông gió và trạng thái khởi động việc 

đóng van chặn lửa trước khi đạt ngưỡng giới hạn qui định. 

CHÚ THÍCH: Các thành phần kích hoạt nhiệt như dây nối nóng chảy, kim loại nhớ, bầu nhiệt dễ vỡ hoặc cảm biến điện. 

3.3  Ngưỡng giới hạn (Threshold limit) 

Nhiệt độ qui định trước khi cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt hoạt động. 

4   Các yêu cầu 

4.1  Kích hoạt bởi nhiệt 

Chuẩn bị thử nghiệm theo hình 1 và hình 2, cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt được lắp đặt tại tâm của mặt cắt 

ngang ống dẫn thử nghiệm. Hệ thống thử nghiệm sẽ bao gồm một hệ thống gia nhiệt, quạt và thiết bị 

đo để tạo ra điều kiện tiếp xúc với cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt theo quy định trong 4.2. Phải có phương 

pháp kiểm soát nhiệt độ và vận tốc không khí phù hợp. 

Phải lựa chọn vị trí lắp đặt cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt để thông số dòng khí ở gần cảm biến nhiệt phù 

hợp với các điều kiện thực tế. Nếu các mẫu thử không hoàn toàn đối xứng phải thử nghiệm chế độ 

phản ứng được mô tả trong mục 4.2 và thử nghiệm lỗi đóng van mô tả trong mục 4.3 ở cả hai hướng 

có thể của dòng không khí. 

4.2 Chế độ phản ứng 

4.2.1 Mẫu thử được tiếp xúc với nhiệt độ ban đầu là , nhiệt độ không khí tăng dần lên theo 

công thức sau: 

 

Trong đó:  

T là nhiệt độ, đơn vị là 0C 

t  là thời gian từ lúc bắt đầu quá trình thử nghiệm, đơn vị là phút. 
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Vận tốc không khí trung bình tại thời điểm bắt đầu thử nghiệm phải là . Thử nghiệm phải 

thực hiện 3 lần cho mỗi hướng và vị trí của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt. Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ 

hoạt động trước khi vượt quá ngưỡng giới hạn cho mỗi mẫu thử. 

4.2.2 Ngưỡng giới hạn của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ không vượt quá: 

4.2.2.1 Thời gian bằng ngưỡng thời gian trung bình + 10% thời gian được xác định từ ít nhất ba mẫu 

cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt đại diện cho mẫu thử sử dụng trong TCVN …-1(ISO 10294-1). Cơ cấu kích 

hoạt bởi nhiệt đã thử nghiệm cho van chặn lửa theo TCVN …-1(ISO 10294-1) thì sẽ được sử dụng để 

xác định ngưỡng thời gian phản ứng. Ba mẫu cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được lựa chọn từ năm lô 

sản phẩm, được đánh giá bằng cách sử dụng phương pháp mô tả trong tiêu chuẩn này. Ngưỡng thời 

gian phản ứng được xác định là thời gian phản ứng trung bình của ba cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt cho 

mỗi hướng theo yêu cầu (xem 6.1). Hoặc 

4.2.2.2 Thời gian yêu cầu để nhiệt độ tăng thêm 800C từ nhiệt độ ban đầu. Tại nhiệt độ ban đầu là 

250C và nhiệt độ tăng thêm cao nhất là 800C thì có nghĩa là nhiệt độ phản ứng lớn nhất (ngưỡng giới 

hạn) phải là 1050C. Điều này có nghĩa là cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải hoạt động trong 4 phút. Có thể 

áp dụng các mức nhiệt độ hoạt động khác cho thử nghiệm này và hướng dẫn thực hiện được đưa ra 

trong phụ lục B. 

4.3  Lỗi đóng van 

Trong 1 giờ mẫu thử phải tiếp xúc với nhiệt độ không khí . Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải 

chịu trọng tải tương tự như trong điều kiện vận hành thông thường. Vận tốc dòng khí trung bình (dòng 

khối lượng) cho thử nghiệm này là . Thử nghiệm sẽ được thực hiện một lần cho mỗi 

hướng và vị trí của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt. 

Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt không được kích hoạt trong bất kỳ mẫu thử nghiệm nào. 

Khi sử dụng nhiệt độ hoạt động khác, sẽ lựa chọn một giới hạn nhiệt độ khác. Xem hướng dẫn thực 

hiện trong phụ lục B. 

5  Thiết bị và dụng cụ 

Khuyến cáo sử dụng hệ thống mở và hệ thống kín như thể hiện trong Hình 1 và Hình 2. Có thể sử 

dụng mặt cắt ngang lớn hơn và nhỏ hơn để đạt yêu cầu về nhiệt độ và vận tốc dòng không khí. 

5.1  Ống dẫn 

Chiều dài ống dẫn được thể hiện trong Hình 1 hoặc Hình 2, có thể thay đổi để đạt được yêu cầu về 

nhiệt độ và vận tốc dòng không khí. Mỗi loại hệ thống phải có điểm lắp đặt cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

thích hợp. Dòng khí phải thẳng. Lắp đặt cửa quan sát như trong hình 1 hoặc hình 2. 

Phải có biện pháp cấp và kiểm soát dòng khí đi vào. 

5.2  Quạt, có thể tạo ra vận tốc dòng khí theo quy định. 
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Hình 1 – Bố trí thử nghiệm 

 

CHÚ DẪN: 

1 Vách ngăn dòng khí 

2 Cảm biến nhiệt 

3  Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

4  Thiết bị đo tốc độ, khoảng cách 4 D tính từ quạt  

5  Vùng gia nhiệt 

6  Quạt 

7 Khí vào 

 

 

 

 

D
ò

n
g

 k
h

í 
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Hình 2 – Bố trí thử nghiệm thay thế 

5.3  Bộ phận gia nhiệt, đặt trong hệ thống ống dẫn, có thiết bị kiểm soát và công suất phù hợp để đạt 

được các điều kiện gia nhiệt quy định trong 4.2. 

5.4  Thiết bị đo vận tốc không khí, phù hợp để đáp ứng các yêu cầu trong 4.2 và 4.3. 

5.5  Dụng cụ đo 

Nhiệt độ không khí phải được đo bằng cảm biến nhiệt đường kính  có vỏ bọc. Cảm 

biến nhiệt được đặt cùng khoảng cách từ đỉnh của ống dẫn khí sử dụng trong thử nghiệm với phần 

nhậy cảm với nhiệt của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt. Khoảng cách ngang từ cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

phải bằng khoảng 230 mm. 

CHÚ DẪN: 

1 Tấm chắn có thể tháo rời 

2 Thiết bị đo tốc độ, khoảng cách 4 D tính từ quạt 

3  Tấm chắn vùng thử cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

4  Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt và vị trí cửa quan sát  

5  Cảm biến nhiệt 

6  Quạt 

7 Bảng điều khiển 

8  Vùng gia nhiệt 

9 Cửa khí ra van chặn lửa 

10 Cửa khí vào van chặn lửa 

  

 

 

 

 

Dòng khí 
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Hình 3 – Đồ thị tăng nhiệt độ/thời gian cho thử nghiệm chế độ phản ứng 

6   Cách tiến hành 

6.1 Lắp đặt cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được treo trên một tấm chắn theo hướng pháp tuyến với tấm có dạng 

như hình 4, tạo thành vùng làm việc phía trên của ống dẫn khí dùng trong thử nghiệm, như vậy cơ cấu 

kích hoạt bởi nhiệt được đặt đối xứng hai bên và nằm trên đường tâm của ống dẫn khí thử nghiệm. 

Nếu cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt không đối xứng hoàn toàn thì phải kiểm tra cả hai mặt. Đối với thử 

nghiệm lỗi đóng van, cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải chịu tải như quy định trong 4.3. 

N
h
iệ

t 
đ

ộ
, 

o
C

 

Thời gian, phút 
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Hình 4 – Lắp đặt cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

 

Dòng khí 

CHÚ DẪN: 

1 Điểm đặt đinh tán 

2 Dây treo cứng 

3  Ống dẫn khí thử nghiệm 

4  Cảm biến nhiệt  

5  Cửa quan sát 

6  Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

7 Thiết bị đo tốc độ phù hợp với nhiệt độ 

8  Tấm tăng cứng 

9 Hố cắt trong ống dẫn thử nghiệm 
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6.2   Kiểm soát các điều kiện thử nghiệm 

6.2.1 Thử nghiệm chế độ phản ứng 

Trước mỗi thử nghiệm, nhiệt độ của dòng khí khi đo bằng cảm biến nhiệt (5.5) phải ở mức 

. Lấy cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt từ buồng ổn định đặt tại nhiệt độ  và lắp cơ 

cấu kích hoạt bởi nhiệt vào ống dẫn thử nghiệm. Đợi ít nhất 5 phút để nhiệt độ ổn định. 

Kiểm soát nhiệt độ bên trong ống dẫn khí thử nghiệm (với công suất kiểm soát và dự phòng đủ để 

nhiệt độ có thể kiểm soát được trong khoảng từ 1oC/phút đến 30oC/phút) với sai lệch lớn nhất là  2oC 

6.2.2 Thử nghiệm lỗi đóng van  

Trước mỗi thử nghiệm, đặt tải trọng theo hướng chuyển động đóng van, bằng với tải trọng trong điều 

kiện hoạt  động thông thường. Nhiệt độ của dòng khí và của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải được ổn 

định trước ở mức  sau đó mới bắt đầu thử nghiệm. 

Trong trường hợp thiết bị thử nghiệm không gắn cùng lò xo tác động. Phòng thí nghiệm phải cung cấp 

cơ cấu gia tải theo quy định của nhà sản xuất. Ví dụ như cơ cấu thể hiện trong hình 5. 

 

 

 

 

Hình 5 – Cơ cấu gia tải 

CHÚ DẪN: 

1 Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

2 Mặt cắt của ống dẫn thử nghiệm 

3 Hệ thống gia tải 
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7   Báo cáo thử nghiệm 

Việc thực hiện các yêu cầu đưa ra trong 4.2 và 4.3 sẽ được xác nhận và trình bày chi tiết trong báo cáo 

thử nghiệm. Thông tin liên quan đến thử nghiệm ăn mòn cũng được đưa ra nếu thực hiện. 

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: 

a) Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và vị trí tiến hành thử nghiệm, nếu ví trí tiến hành không cùng địa 

chỉ phòng thí nghiệm; 

b) Dấu hiệu nhận biết báo cáo (số ví dụ số seri), trang và tổng số trang của báo cáo; 

c) Tên và địa chỉ đơn vị gửi mẫu; 

d) Mô tả và tên của danh mục thử nghiệm; 

e) Ngày nhận danh mục thử nghiệm và ngày thử nghiệm; 

f) Đặc điểm kỹ thuật thử nghiệm hoặc mô tả phương pháp thử nghiệm hay hướng dẫn thử 

nghiệm, bao gồm giá trị tải trọng áp dụng; 

g) Mô tả phương pháp lấy mẫu, nếu cần; 

h) Tất cả các sai lệch, sự bổ sung hay các giới hạn so với đặc điểm kỹ thuật thử nghiệm cũng như 

các thông tin quan trọng khác đối với thử nghiệm cụ thể; 

i) Dữ liệu liên quan đến các phương pháp thử nghiệm phi tiêu chuẩn và các thủ tục được sử 

dụng; 

j) Kết quả đo, kiểm tra và các kết quả nội suy; bổ sung bảng, biểu đồ, đồ thị, phác họa hay ảnh 

chụp nếu cần; 

k) Chỉ số liên quan tới độ chính xác của phép đo (nếu liên quan); 

l) Chữ ký và chức danh hoặc các dấu hiệu nhận biết liên quan tới những người chịu trách nhiệm 

nội dung kỹ thuật của báo cáo thử nghiệm cũng như ngày ban hành; 

m) Chỉ ra rằng các kết quả thử nghiệm chỉ liên quan tới danh mục thử nghiệm; 

n) Chú thích rằng nếu không có sự cho phép của phòng thí nghiệm báo cáo không được sao chép 

từng phần 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Thử nghiệm độ tin cậy 

A.1   Qui định chung 

Các thử nghiệm trong phụ lục này là không bắt buộc. 

Các thử nghiệm độ tin cậy bao gồm một nhóm các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt tiếp xúc với môi trường 

mô phỏng trong khoảng thời gian 5 ngày, sau đó tiến hành thử nghiệm cơ chế phản ứng của cơ cấu 

kích hoạt bởi nhiệt. 

Các thử nghiệm bao gồm: 

a) Thử nghiệm phun mù muối, 

b) Môi trường hỗn hợp hydro sulfur/không khí ẩm, và 

c) Môi trường hỗn hợp carbon dioxide/sulfur dioxide/ không khí ẩm.  

Một nhóm gồm năm cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt. Nhóm mẫu một được tiếp xúc với môi trường phun mù 

muối; Nhóm mẫu thứ hai tiếp xúc với hỗn hợp hydro sulfur / không khí ẩm; và nhóm mẫu thứ ba tiếp 

xúc với hỗn carbon dioxide /sulfur dioxide/ không khí ẩm. 

Thời gian phơi nhiễm không ít hơn 4 ngày hoặc nhiều hơn 7 ngày, sau đó thực hiện quy trình đưa ra 

trong 6.2.1 và 6.2.2 đối với mỗi cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt. Quan sát từng cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt để 

xác định khả năng hoạt động với thời gian quy định trong 4.2 và 4.3. 

 

CẢNH BÁO: Các khí hydro sulfur và sulfur dioxide sử dụng trong thử nghiệm đều là khí độc. Hydro sulfur 

là chất khí dễ cháy. Vì những rủi ro này, các khí này phải được lưu trữ, vận chuyển và chỉ sử dụng trong 

các hệ thống kín khí. Phải tạo ra sự thông gió phù hợp để xử lý các rủi ro rò rỉ khí. Do chúng có mùi khó 

chịu và có tác động kích ứng, nên cần đưa ra cảnh báo an  toàn tại những nơi có mặt các loại khí này. 

A.2 Thử nghiệm phun mù muối 

Thử nghiệm phun mù muối nhằm chứng minh tính năng của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sau một thời 

gian tích tụ hạt bụi bám vào. Khuyến cáo khi sử dụng phun mù muối, tất cả các bộ phận thép mạ của 

cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt nên được quét lớp phủ ức chế ăn mòn. 

Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được tiếp xúc với mù muối trong buồng tạo mù muối. Dung dịch 

muối trong buồng phun phải là dung dịch natri clorua 20% (theo khối lượng) trong nước cất. Độ pH 

trong khoảng 6,5 tới 7,2 và khối lượng riêng từ 1,126 g/ml đến1,157 g/ml khi phun ở 35oC. Cần có cơ 

cấu để kiểm soát không khí trong buồng phun. Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được đỡ ở những vị 

trí tác động thông thường và phơi nhiễm với sương muối trong buồng thử có thể tích tối thiểu là 0,43 

m3, trong vùng phơi nhiễm phải được duy trì ở nhiệt độ (35 ± 2)oC. Nhiệt độ được ghi nhận ít nhất một 

lần mỗi ngày, tối thiểu cách nhau 7h (trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ buồng sẽ không được mở ra). 

Dung dịch nước muối được cung cấp cho một bể chứa tuần hoàn thông qua các vòi sục khí, ở áp suất 

khoảng 0,7 bar (0,07 MPa) đến 1,7 bar (0,17 MPa). Dung dịch muối chảy ra từ mẫu phơi nhiễm sẽ 
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được thu lại và sẽ không cho quay lại bể chứa tuần hoàn. Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ phải được 

che chắn khỏi nước ngưng tụ. 

Mù muối sẽ được thu từ ít nhất hai điểm trong vùng phơi nhiễm để xác định tốc độ phun và nồng độ 

muối. Mù muối sẽ được thu bởi dụng cụ có diện tích thu là 80 cm2, 1 ml đến 2 ml dung dịch thu được 

mỗi giờ trong khoảng thời gian 16 giờ và nồng độ muối là theo khối lượng. 

Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phơi nhiễm với mù muối trong thời gian 5 ngày. Sau giai đoạn này, các 

cơ cấu kích hoạt sẽ được lấy ra khỏi buồng phun và để khô trong vòng 4 đến 7 ngày ở nhiệt độ không 

quá trong không khí có độ ẩm tương đối không lớn hơn 70%. 

Sau thời gian sấy, cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải chịu các thử nghiệm được mô tả trong 6.2.1 và 6.2.2 

A.3 Thử nghiệm với hỗn hợp hydro sulfua/không khí ẩm 

Phơi nhiễm với hỗn hợp hydro sulfua/không khí ẩm nhằm chứng minh cho việc cơ cấu kích hoạt bởi 

nhiệt có khả năng kháng lại môi trường không khí ăn mòn. Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được giữ 

thẳng đứng và tiếp xúc với một hỗn hợp hydro sulfua/không khí ẩm trong buồng kính kín có lỗ cho khí 

vào và ra. 5 trong 7 ngày, đưa vào một lượng hydro sulfua tương đương với 1,0% thể tích buồng từ 

một xi lanh khí thương mại, thể tích yêu cầu được đo bằng lưu lượng kế và bộ hẹn giờ. Trước mỗi lần 

đưa khí vào, hỗn hợp khí/ không khí còn lại từ ngày hôm trước sẽ được hút sạch khỏi buồng. 2 trong 7 

ngày không thực hiện điều này, buồng vẫn phải đóng kín và không hút hoặc đưa khí vào. Trong thời 

gian tiếp xúc, hỗn hợp khí/không khí được khuấy nhẹ bằng một quạt nhỏ nằm giữa phía trên buồng. 

Một lượng nước nhỏ (10 ml cho 0.003 m3 thể tích buồng) sẽ được để ở đáy buồng nhằm duy trì độ ẩm. 

Mẫu thử phải được che chắn khỏi nước ngưng tụ. 

Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được phơi nhiễm với hỗn hợp hydro sulfua/ không khí ẩm trong thời 

gian 5 ngày. Sau thời gian này, tiến hành đưa cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt ra khỏi buồng thử và để khô 

trong vòng 4 đến 7 ngày ở nhiệt độ không quá trong không khí có độ ẩm tương đối không 

lớn hơn 70%. 

Sau thời gian sấy, cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải chịu các thử nghiệm được mô tả trong 6.2.1 và 6.2.2 

A.4 Thử nghiệm với hỗn hợp carbon dioxide/sulfur dioxide/không khí ẩm 

Phơi nhiễm với một hỗn hợp carbon dioxide/sulfur dioxide/không khí ẩm nhằm chứng minh cho việc cơ 

cấu kích hoạt bởi nhiệt có khả năng kháng lại môi trường không khí ăn mòn. 

Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được giữ thẳng đứng và tiếp xúc với một hỗn hợp carbon 

dioxide/sulfur dioxide/không khí ẩm trong buồng kính kín có lỗ cho khí vào và ra. 5 trong 7 ngày, đưa 

vào một lượng CO2 tương đương với 1,0% thể tích buồng, cộng với một lượng SO2 tương đương với 

1,0% thể tích buồng. Trước mỗi lần đưa khí vào, hỗn hợp khí/ không khí còn lại từ ngày hôm trước sẽ 

được hút sạch khỏi buồng. 2 của 7 ngày không thực hiện điều này, buồng vẫn phải đóng kín và không 

hút hoặc đưa khí vào. Một lượng nước nhỏ (10 ml cho 0.003 m3 thể tích buồng) sẽ được để ở đáy 

buồng nhằm duy trì độ ẩm. Mẫu thử phải được che chắn khỏi nước ngưng tụ. 

Các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt sẽ được phơi nhiễm với hỗn hợp carbon dioxide/sulfur dioxide/không 

khí ẩm trong thời gian 5 ngày. Sau thời gian này, tiến hành đưa cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt ra khỏi 
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buồng thử và để khô trong vòng 4 đến 7 ngày ở nhiệt độ không quá trong không khí có độ 

ẩm tương đối không lớn hơn 70%. 

Sau thời gian sấy, cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt phải chịu các thử nghiệm được mô tả trong 6.2.1 và 

6.2.2. 
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Phụ lục B 

(Tham khảo) 

Cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt ở nhiệt độ vận hành cao hơn 

B.1 Qui định chung 

Các phương pháp thử nghiệm cơ bản được mô tả trong tiêu chuẩn này nhằm kiểm soát các điều kiện 

vận hành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các phương pháp thử nghiệm có thể được điều chỉnh để kiểm soát 

cho các các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt thiết kế để vận hành ở nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn, ví dụ 

như van chặn lửa được sử dụng trong thời tiết lạnh hoặc được lắp đặt trong các ống dẫn không khí 

ấm. Đối với ví dụ dưới đây, yêu cầu quy định là ngưỡng phản ứng không vượt quá 1400C và không 

hoạt động ở 900C. Tuy nhiên, các qui trình có thể được áp dụng cho bất kỳ ngưỡng giới hạn nào được 

thiết kế cho cơ cấu kích hoạt nhiệt. Ngoại trừ điều kiện nhiệt độ/ngưỡng giới hạn, còn tất cả các điều 

kiện khác quy định trong tiêu chuẩn này vẫn phải được tuân thủ. 

Các ngưỡng giới hạn khác có thể được sử dụng chẳng hạn 50oC (các quốc gia lạnh), 120oC, 180oC 

hoặc 350oC. 

B.2 Thử nghiệm cơ chế phản ứng 

Dòng khí trung bình cho thử nghiệm được nêu trong 4.2. Mẫu thử tiếp xúc với nhiệt độ ban đầu là 

25oC, độ tăng nhiệt độ được quy định trong 4.2. Ngưỡng phản ứng của cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt 

không được quá 140oC. 

Mức nhiệt độ ban đầu 25oC và nhiệt độ tăng lên tối đa là 115oC có nghĩa là nhiệt độ kích hoạt lớn nhất 

là 1400C (ngưỡng giới hạn). 

Thử nghiệm phải đảm bảo 3 lần cho các cơ cấu kích hoạt bởi nhiệt đối xứng và 6 lần cho cơ cấu kích 

hoạt bởi nhiệt bất đối xứng. 

B.3   Thử nghiệm lỗi đóng van 

Mẫu thử phải được tiếp xúc với nhiệt độ không khí là trong 1 giờ. Dòng khí trung bình cho 

thử nghiệm được nêu trong 4.3. Mẫu thử được gia tải như trong 6.2.2. 

 

 

 


