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Lời nói đầu 

TCVN XXXX : 2020 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
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Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay –  

Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp kiểm tra 

 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với lăng phun bọt chữa cháy 

cầm tay độ nở thấp hoặc độ nở trung bình dùng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây 

gọi tắt là lăng phun bọt cầm tay). 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và sử dụng lăng phun bọt cầm tay. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Tài liệu viện dẫn trong tiêu chuẩn này áp dụng phiên bản được nêu ở dưới đây. Trường hợp tài liệu 

viện dẫn đã được thay thế bằng phiên bản khác, cần áp dụng phiên bản mới, bao gồm cả các sửa đổi, 

bổ sung (nếu có). 

TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối. 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1 Lăng phun bọt cầm tay 

Lăng phun bọt cầm tay là thiết bị chữa cháy cầm tay được sử dụng để tạo thành và định hướng dòng 

bọt độ nở thấp hoặc trung bình khi chữa cháy.  

3.2 Khớp nối 

Khớp nối là một bộ phận của lăng phun bọt cầm tay dùng để kết nối trực tiếp với vòi đẩy chữa cháy 

hoặc qua đầu nối trung gian. 

3.3 Áp suất làm việc 

 Là áp suất mà tại đó bảo đảm khả năng hoạt động của lăng phun bọt cầm tay theo công bố của nhà 

sản xuất. 

3.4 Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt 

Lượng dung dịch chất tạo bọt chảy qua lăng phun bọt cầm tay ở áp suất làm việc trong một đơn vị 

thời gian. 

3.5 Tầm xa của dòng bọt 

 Khoảng cách từ vị trí hình chiếu của miệng loa phun trên mặt phẳng thử nghiệm đến vị trí ngoài cùng 

của dòng bọt rơi xuống trên mặt phẳng thử nghiệm. 

3.6. Độ nở (bội số nở) 

Tỷ số giữa thể tích bọt được tạo thành và thể tích dung dịch chất tạo bọt. 
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4 Phân loại lăng phun bọt cầm tay 

Lăng phun bọt cầm tay trong tiêu chuẩn này được phân thành hai loại theo độ nở của bọt là lăng phun 

bọt độ nở thấp và lăng phun bọt độ nở trung bình. 

5 Yêu cầu kỹ thuật 

5.1 Yêu cầu chung 

5.1.1 Lăng phun bọt cầm tay được cấu tạo gồm thân lăng, khớp nối, loa phun, lưới (nếu có), khóa (nếu có) 

và các chi tiết khác (Hình 1 và hình 2).  

 

 

Hình 1. Cấu tạo cơ bản của lăng phun bọt độ nở thấp  

1- Khớp nối; 2 - Thân lăng; 3 - Đầu lăng; 4 – Lỗ hút không khí; 5 – Loa phun; 6 – Miệng loa phun. 
 
 
 

 
 

Hình 2. Cấu tạo cơ bản của lăng phun bọt độ nở trung bình  

1- Khớp nối; 2- Thân lăng; 3- Khóa; 4 - Đầu lăng; 5 – Phần hút không khí; 6 – Loa phun; 7 – Lưới ; 
8 – Miệng loa phun. 

5.1.2 Các thông số của lăng phun bọt cầm tay phải có các giá trị phù hợp theo Bảng thông số kỹ thuật 

cơ bản của lăng phun bọt cầm tay. 
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Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của lăng phun bọt cầm tay 

Thông số 

Loại lăng 

Lăng phun bọt  
độ nở thấp 

Lăng phun bọt  
độ nở trung bình 

1. Áp suất làm việc, MPa 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 

2. Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt, lít/giây, không 
nhỏ hơn 

5,0 5,0 

3. Độ nở của bọt (E), không nhỏ hơn 7 50 

4. Tầm xa của dòng bọt, m, không nhỏ hơn 28 9 

5.1.3 Giá trị các thông số kỹ thuật của lăng phun bọt cầm tay phải phù hợp với các giá trị được quy định 

của nhà sản xuất và được thể hiện trong tài liệu kỹ thuật của các loại lăng đó, sai số không quá 2%. 

5.1.4 Mặt ngoài của toàn bộ lăng không có các góc, cạnh sắc nhọn. 

5.1.5 Trên các bộ phận của lăng phun bọt cầm tay không có dấu vết ăn mòn, vết mẻ, vết lõm, vết nứt 

và các hư hỏng, khiếm khuyết cơ học khác. 

5.2 Lưới (nếu có) của lăng phun bọt cầm tay phải có độ căng đồng đều. Chỗ võng của lưới sau khi thử 

nghiệm ở áp suất thủy lực bằng 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất, không vượt quá 5 mm.  

5.3 Khớp nối của lăng phun bọt cầm tay phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 5739:1993. 

5.4 Khóa của lăng phun bọt cầm tay (nếu có) phải kín ở áp suất làm việc lớn nhất. 

5.5 Các bộ phận, chi tiết liên kết của lăng phun bọt cầm tay phải bảo đảm chắc chắn, không tự nới lỏng 

trong quá trình hoạt động. 

5.6 Dòng bọt được tạo thành từ lăng phun bọt cầm tay phải phân bố đồng đều theo viền của miệng 

loa phun. 

5.7 Độ bền của lăng phun bọt cầm tay 

5.7.1 Thân lăng phải bảo đảm độ bền và độ kín ở áp suất thủy lực lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần áp suất 

làm việc lớn nhất.  

5.7.2 Vật liệu chế tạo các chi tiết của lăng và lớp phủ bảo vệ phải bền vững khi làm việc với chất tạo 

bọt, và nước. 

5.7.3 Thời gian hoạt động của lăng phun bọt cầm tay không ít hơn 554 chu kỳ *. 

Chú thích: Chu kỳ ở đây được hiểu là một chu trình thử theo quy định tại 6.5.2 của tiêu chuẩn này.  

6. Phương pháp kiểm tra 

6.1 Kiểm tra bên ngoài 

Kiểm tra mặt ngoài của lăng phun bọt cầm tay; sự phù hợp của các thông số trong tài liệu kỹ thuật; sự 

liên kết của các bộ phận và chi tiết; nội dung của nhãn mác. Việc kiểm tra được thực hiện bằng 

phương pháp quan sát và đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. 



 6 

6.2 Kiểm tra độ võng của lưới (nếu có) 

Lăng được giữ cố định, kết nối với đường vòi cấp và tiến hành phun nước. Duy trì áp suất thử trong 

thời gian không dưới 2 phút. 

6.3 Kiểm tra độ kín của khóa (nếu có) 

Lăng được giữ cố định, kết nối với đường vòi cấp nước, bộ phận khóa đóng hoàn toàn. Duy trì áp suất 

thử trong thời gian 02 phút. Cho phép lượng nước rò rỉ không lớn hơn 2 cm3/phút. 

6.4 Kiểm tra thông số và chất lượng của dòng bọt được tạo thành 

6.4.1 Kiểm tra thông số và chất lượng của dòng bọt tạo thành tại áp suất (0,6 ± 0,01) MPa phải phù 

hợp với yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của lăng phun bọt cầm tay. 

6.4.2 Để kiểm tra tầm xa của dòng bọt, lăng được cố định, tạo thành một góc (30 ± 1)0 với mặt phẳng thử 

nghiệm (phương ngang), khoảng cách từ đầu ra của lăng đến mặt phẳng thử nghiệm là (1,00 ± 0,01) m 

(Hình 3).  

 

Hình 3: Sơ đồ thử nghiệm kiểm tra tầm phun xa của dòng bọt 

6.4.3 Để kiểm tra lưu lượng dung dịch chất tạo bọt, lăng được giữ cố định và kết nối với vòi cấp dung 

dịch chất tạo bọt thông qua lưu lượng kế. Phun dung dịch chất tạo bọt qua lăng ở áp suất (0,6 + 0,01) 

MPa trong thời gian không dưới 2 phút. Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt qua lăng được xác định là 

giá trị ổn định hiển thị trên lưu lượng kế. 

6.4.4 Kiểm tra độ nở của bọt qua lăng phun bọt cầm tay 

Đặt lăng đối diện bộ phận thu chất tạo bọt khoảng cách (3 ± 0,3) m (tính từ đầu ra của lăng phun 

bọt chữa cháy cầm tay đến mép trên của bộ phận thu bọt). Xác định khối lượng của bình chứa bọt 

(m1). Phun bọt ở áp suất 0,6 Mpa, khi dòng bọt đã ở trạng thái ổn định, điều chỉnh dòng bọt phun 

vào chính giữa của bộ phận thu bọt (Hình 4). Ngay sau khi bình chứa bọt đầy, chuyển bình khỏi 

bộ phận thu, gạt mức bề mặt bọt ngang bằng miệng bình và đậy lại. Xác định khối lượng của bình 

chứa khi đã điền đầy bọt (m2).  

Tính độ nở E theo công thức:  
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Trong đó:  

V là thể tích của bình chứa bọt, tính bằng lít; 

ρdd là tỷ trọng của dung dịch bọt, thừa nhận ρdd = 1,0 kg/l; 

m1 là khối lượng của bình chứa bọt, tính bằng kilôgam; 

m2 là khối lượng của bình chứa đã được điền đầy bọt, tính bằng kilôgam. 

 

 
Hình 4. Bộ phận thu bọt 

6.5 Kiểm tra độ bền của lăng phun bọt cầm tay 

6.5.1 Kiểm tra độ kín thân lăng 

Lăng được giữ cố định, kết nối với đường vòi cấp nước, mở hoàn toàn khóa (nếu có), bịt kín các lỗ hở, 

đầu lăng. Duy trì áp suất thử trong thời gian không dưới 2 phút. Cho phép lượng nước rò rỉ không lớn 

hơn 2 cm3/phút. 

6.5.2 Kiểm tra thời gian hoạt động của lăng  

Chu trình thử nghiệm: 

Đối với lăng không có khóa: Phun nước qua lăng với áp suất tăng dần từ không đến (0,6 ± 0,01) MPa, 

giữ ở áp suất này trong khoảng thời gian 30 giây, sau đó giảm dần áp suất về không; 

Đối với lăng có khóa: Phun nước qua lăng ở áp suất (0,6 ± 0,01) Mpa ở trạng thái khóa mở hoàn toàn, 

sau đó đóng thiết bị khóa, giữ trong khoảng thời gian (30 ± 5) giây với lăng phun bọt độ nở thấp và 

(60± 5) giây với lăng phun bọt độ nở trung bình. 

Lăng phun bọt cầm tay phải hoạt động bình thường sau khi kết thúc thử nghiệm, các chi tiết không bị 

hỏng hóc, nứt, vỡ, độ nở của bọt không được giảm quá 10% so với trước khi thử nghiệm. 

Bình chứa bọt 
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7 Ghi nhãn mác 

Nhãn của lăng phun bọt cầm tay phải được trình bày sao cho dễ thấy, khắc chìm hoặc in nổi, nội dung 

bao gồm các mục sau: 

- Ký hiệu lăng. 

- Ngày sản xuất. 

- Tên nhà sản xuất và quốc gia sản xuất. 

- Áp suất làm việc. 

- Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt. 

- Chuẩn nối vòi: Kích thước vòi, tên và chuẩn của đầu nối. Ví dụ DN50 TCVN 5739. 

- Các ký hiệu hướng dẫn đóng, mở khóa (nếu có). 

 

 


