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 Ngày 29 tháng 04 năm 2008 
 Số thông báo: 017KT/08TB 

Nội dung:  Khiếm khuyết bơm cứu hoả sự cố. 

Kính gửi:  Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu  
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển 

Trong thời gian vừa qua đã có một số lượng đáng kể các tàu biển Việt Nam 
bị các Chính quyền cảng nước ngoài lưu giữ do có các khiếm khuyết đối với bơm 
cứu hoả sự cố. Các khiếm khuyết thường xảy ra đối với bơm cứu hoả sự cố là: 

1. Không khởi động được bơm. 
2. Bơm không cấp được nước hoặc không tạo ra đủ áp suất nước theo yêu 

cầu. 
Nguyên nhân của khiếm khuyết 1. thường là do thuyền viên không thực 

hiện đầy đủ chế độ bảo quản, bảo dưỡng và thử thường xuyên bơm cứu hoả sự cố. 
Nguyên nhân của khiếm khuyết thứ 2. thường là do khi tàu ở trạng thái 

không hàng, mớn nước của tàu tại nơi bố trí miệng hút của bơm cứu hoả sự cố quá 
thấp, nên độ ngập trong nước của miệng hút này không đủ; hoặc cột áp hút của 
bơm cứu hoả sự cố không thoả mãn. 

Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi đề nghị: 
1/ Các chủ tàu/ Công ty quản lý tàu: 
-Có biện pháp đảm bảo bơm cứu hoả sự cố được bảo quản, bảo dưỡng và 

thử thường xuyên theo quy định. 
-Thông báo để thuyền trưởng tàu có biện pháp dằn/ cân dọc tàu cần thiết, 

khi tàu ở trạng thái không hàng, để đảm bảo miệng hút của bơm cứu hoả sự cố có 
đủ độ ngập trong nước cần thiết; trong trường hợp cần thiết, phải có quy định cụ 
thể về mớn nước mũi/ lái tối thiểu của tàu để đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả 
của bơm cứu hoả sự cố. 

-Bố trí lại bơm và miệng hút của bơm cứu hoả sự cố của tàu để đảm bảo, ở 
mọi trạng thái cân bằng dọc bình thường của tàu, bơm cứu hoả sự cố luôn tạo ra đủ 
áp suất nước theo quy định. 

2/ Các đăng kiểm viên: 
Lưu ý kiểm tra và thử hoạt động bơm cứu hoả sự cố của tàu khi thực hiện 

bất kỳ loại hình kiểm tra nào của tàu, và hướng dẫn cho chủ tàu/ thuyền trưởng 
khắc phục khiếm khuyết phát hiện được. 
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Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông 
báo kỹ thuật TB của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
http://www.vr.org.vn   

Nếu Quý cơ quan cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng 
liên hệ: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Tàu biển 

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: + 4 7684701 (số máy lẻ: 521) 

Fax: +4 7684722 

Thư điện tử: hainv@vr.org.vn 

Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng. 

TRƯỞNG PHÒNG TÀU BIỂN 
 

 
Nơi nhận: 
-Như trên 
-QP, CN, CTB, VRQC, MT 
-Lưu TB 

Nguyễn Vũ Hải 
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