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BẢN CHẤT CỦA SỰ CHÁY
Sự cháy là quá trình lý hoá
phức tạp mà cơ sở của nó là
phản ứng ôxy hoá có kèm theo
sự toả nhiệt và phát ra tia sáng.
Trong điều kiện bình thường,
sự cháy xuất hiện và tiếp diễn
trong tổ hợp gồm có chất cháy,
không khí và nguồn gây lửa.
Quá trình hoá học của sự cháy
có kèm theo quá trình biến đổi lý
học như chất rắn cháy thành
chất lỏng, chất lỏng cháy bị bay
hơi.
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ĐIỀU KIỆN ĐỂ XẢY RA CHÁY
 Có chất cháy:
+ Chất lỏng: hóa chất,…
+ Chất rắn: gỗ, nhựa, giấy,…
+ Chất khí: khí gas,…
+ Kim loại/điện: Chập cháy điện, đồng (Cu) tự cháy trong khí
than,…
 Có ôxy: Oxy luôn có sẵn xung quanh chúng ta, nếu ở khu vực
nào Oxy đạt mức <14% thì sẽ không thể xảy ra cháy. Tuy nhiên,
vẫn có 1 số loại chất vẫn có thể cháy khi không có Oxy trong môi
trường: Khí C2H2 nén, N2, Cl,.. Nếu có nguồn nhiệt tiếp xúc.
 Có nguồn nhiệt phát sinh.
+ Chập điện;
+ Hàn cắt kim loại phát sinh ra tia lửa điện;
+ Sét đánh;
+ Nguồn phát sinh ra nhiệt, lửa.
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NGUYÊN TẮC PHÒNG CHÁY
1 – Kiểm tra các thiết bị điện
- Sử dụng thiết bị điện hợp lý, đúng
tiêu chuẩn, sử dụng dây đúng tải,
tránh cháy chập
- Không câu, mắc điện bừa bãi dễ
gây chập, cháy.
- Tắt nguồn điện khi không sử dụng.
- Không để các chất dễ cháy gần
nguồn điện.
2 – Hút thuốc đúng nơi quy định
- Là phương pháp làm giảm nồng độ
oxy khiến hỗn hợp cháy không duy
trì được sự cháy
- Chất chữa cháy: Sử dụng các chát
chữa cháy như khí CO2, N2, bột trơ
phun vào đám cháy
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NGUYÊN TẮC PHÒNG CHÁY
3 – Kiểm soát hóa chất
- Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm
bảo các yêu cầu về an toàn PCCC:
Sử dụng thiết bị điện chống nổ,
thông gió, các phương tiện PCCC tại
kho hóa chất.
- Cấm các hoạt động phát sinh ra tia
lửa điện tại khu vực gần kho hóa
chất và khu vực nhiều chất dễ cháy.
3 – Kiểm soát các công việc phát
sinh tia lửa.
- Là phương pháp làm giảm nồng độ
oxy khiến hỗn hợp cháy không duy
trì được sự cháy
- Chất chữa cháy: Sử dụng các chát
chữa cháy như khí CO2, N2, bột trơ
phun vào đám cháy
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NGUYÊN TẮC CHỮA CHÁY
1 - Phương pháp làm lạnh
- Làm giảm nhiệt độ của đám
cháy nhỏ hơn nhiệt độ của chất
cháy  đám cháy sẽ tự tắt.
- Chất chữa cháy tiêu biểu: Nước,
bọt chữa cháy.
2 - Phương pháp làm ngạt
- Là phương pháp làm giảm nồng
độ oxy khiến hỗn hợp cháy
không duy trì được sự cháy
- Chất chữa cháy: Sử dụng các
chát chữa cháy như khí CO2, N2,
bột trơ phun vào đám cháy
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NGUYÊN TẮC CHỮA CHÁY
3. Nguyên tắc cách ly
-Cách ly các đồ vật, chất liệu dễ
bắt lửa ra khỏi khu vực để đám
cháy không lan rộng (di chuyển
hàng hóa,…)
- Di chuyển các đồ vật có khả
năng bắt lửa cao sang vị trí khác
(di chuyển hóa chất, gas,…)
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QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ DẬP TẮT ĐÁM CHÁY

Nhanh chóng báo động cho mọi người
biết. Có thể dùng kẻng, còi, loa hoặc hô
to Cháy! Cháy! Cháy!

Cắt điện toàn khu vực xảy ra cháy.
Gọi điện thoại báo cháy qua số máy 114

Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại
chỗ ngăn chặn không để đám cháy gây
cháy lan ra các khu vực khác.
Sơ tán tài sản ra khỏi đám cháy.
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QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ DẬP TẮT ĐÁM CHÁY
Huy động nhanh nhất các lực lượng,
phương tiện, chất chữa cháy khu vực
xung quanh đến cùng tham gia.
Sơ cứu những người bị tai nạn.
Khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến thì
kết hợp tham gia chữa cháy với Cảnh
sát PCCC. Thực hiện các mệnh lệnh
của chỉ huy chữa cháy.

Bảo vệ hiện trường đám cháy phục vụ
công tác khám nghiệm hiện trường,
điều tra kết luận nguyên nhân vụ cháy.
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PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG
CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CHỖ
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY
Bình chữa cháy ABC, BC chữa cháy được các chất cháy:
- Chất rắn: Gỗ, nhựa, giấy,…
- Chất lỏng: Hóa chất,..
- Chất khí: Khí gas,..
- Điện: Hạn chế sử dụng vì sử dụng gây hỏng, oxy hóa các
thiết bị điện.
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

Bước 1

Xách bình chữa cháy
đến gần đám cháy, vừa
chạy và lắc bình.

Bước 2

Lắc bình trước khi sử
dụng (1 tay cầm cổ bình,
1 tay vịn đáy bình, lắc
xóc bình 3-4 lần trước
khi sử dụng)
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

Bước 3

Rút kẹp chì (một tay đỡ
mỏ vịt, một tay rút kẹp
chì)

Bước 4

Chĩa vòi/loa phun
đám cháy (một tay
mỏ vịt, một tay
vòi/loa chĩa vào
cháy)

vào
cầm
cầm
đám
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

Bước 5

Bóp mỏ vịt (Đứng cách
đám cháy tối thiểu 2,5m,
chếch vòi xuống phía
dưới, đứng xuôi theo
chiều gió)

Bước 6

Dập đám cháy (Trong
khi 1 tay bóp mỏ vịt, tay
cầm vòi đảo từ trái qua
phải để dập hoàn toàn
đám cháy)
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY
Bình chữa cháy ABC, BC chữa cháy được các chất cháy:
- Chất rắn: Gỗ, nhựa, giấy,…
- Chất lỏng: Hóa chất,..
- Chất khí: Khí gas,.. (Hiệu quả thấp)
- Điện: Sử dụng tốt khi chữa cháy các thiết bị điện, không
gây hỏng khi phun khí CO2 vào thiết bị điện.
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

Bước 1

Bước 2

Xách bình chữa cháy đến
gần đám cháy.

Rút kẹp chì (một tay đỡ
mỏ vịt, một tay rút kẹp chì)
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SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

Bước 3

Hướng loa về đám cháy
(chú ý: cầm vào phần nhựa
của loa phun, không cầm
vào phần kim loại của loa
phun).

Bước 4

Dập tắt đám cháy (Trong
khi 1 tay bóp mỏ vịt, tay
cầm loa đảo từ trái qua
phải để dập hoàn toàn đám
cháy).
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CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC KHÁC

Đầu
báo
cháy

Đầu báo sẽ nhận tín hiệu khi
có sự thay đổi về nhiệt độ,
nồng độ khói. Đầu báo sẽ
phát tín hiệu về tủ báo cháy
trung tâm và ra tín hiệu
chuông báo

Đèn
EXIT

Tại các cửa thoát hiểm đều
có treo đèn “EXIT”.
Đèn EXIT sáng trong 1 thời
gian để cho mọi người nhận
biết được lối thoát nạn và di
chuyển.
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CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC KHÁC
Đèn
chiếu
sáng
sự cố

Khi mất điện, đèn chiếu sáng
sự cố sẽ tự động sáng, chỉ
lối cho mọi người thoát hiểm
ra đúng cửa nhanh chóng
nhất.

Chuông
báo
cháy

Khi tủ trung tâm nhận tín
hiệu từ đầu báo cháy, sau đó
sẽ phát tín hiệu chuông khắp
khu vực nhà máy, báo hiệu
đang có sự cố cháy
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CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC KHÁC

Nút
chuông

Khi có cháy nổ, muốn báo
cho mọi người biết, ta sử
dụng cách hô to, kẻng hoặc
ấn vào nút chuông báo
cháy…

Bơm
chữa
cháy

Muốn sử dụng họng nước
chữa cháy thì phải có bơm
nước chữa cháy.
Bước sẽ được bơm từ bể
chứa đến các họng nước
vách tường.

20

CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC KHÁC
Tủ báo
cháy
trung
tâm

Tủ báo cháy sẽ nhận tín hiệu
từ đầu báo và nút chuông.
Sau đó sẽ hiển thị khu vực
cháy tại tủ, từ đó xác định
được vị trí đang xảy ra cháy.

Đồ bảo
hộ
PCCC

Đồ bảo hộ PCCC bao gồm:
Quần áo, mũ, ủng, gang tay,
khẩu trang phòng độc và các
dụng cụ phá dỡ khác…
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Hiệu quả chữa cháy của bình chữa cháy

22

SỬ DỤNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY
Nước chữa cháy dùng khi đám cháy đã phát
triển mạnh, có nguy cơ cháy lan sang các khu
vực khác.
Khi sử dụng bình chữa cháy không hiệu quả.
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SỬ DỤNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY
HD50 cm, HD65 cm

Bước 1

Dải cuộn dây (Dây
thẳng, không bị gấp)

Bước 2

Kết nối 1 cuộn dây với
lăng phun; 1 đầu với trụ
nước (Lắp khớp với
nhau sau đó vặn chặt)
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SỬ DỤNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY

Bước 3

Bước 4

Mở trụ nước: Mở - Vặn
van theo chiều ngược
kim đồng hồ, vừa mở
vừa nhìn người cầm
lăng phun

Điều khiển vòi nước vào
đám cháy
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SỬ DỤNG NÚT CHUÔNG BÁO CHÁY

Bước 1

Bước 2

- Gạt nắp FIRE ALARM,
- ③: Nẫy sắt để hãm
nút báo chuông.
- ② Nút ấn

3
2

- Khi mở nắp gạt FIRE
ALARM, ta nhấn đồng
thời ③ & ② (như hình
ảnh minh hoạ).
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CÁCH KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ CỨU HỎA
Bình BC (MFZ4) và ABC (MFZL4)
- Bình sạch sẽ, không có dấu hiệu về han
gỉ, biến dạng.
- Vòi không bị vỡ, rách, tắc.
- Kẹp chì nguyên vẹn
- Kim đồng hồ đo áp suất ở vạch xanh
(vạch đỏ là hỏng không sử dụng được;
vạch vàng là áp suất đang cao).
- Hạn sử dụng tốt đa của bình là 5 năm.
- Bình không bị che khuất.
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CÁCH KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ CỨU HỎA
Bình CO2 (MT3)
- Bình sạch sẽ, không có dấu hiệu về han
gỉ, biến dạng.
- Loa không bị vỡ, rách, tắc.
- Khối lượng bình đảm bảo (bình MT3 khối
lượng cả bình là 12,5kg)
- Kẹp chì còn nguyên
- Hạn sử dụng tốt đa của bình là 5 năm.
- Bình không bị che khuất.
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CÁCH KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ CỨU HỎA
Họng nước cứu hỏa
- Họng nước sạch sẽ, không có dấu hiệu
về han gỉ, biến dạng.
- Van đóng mở dễ dàng, không bị kẹt.
- Vòi sử dụng tốt, không bị rách vỡ, rò rỉ
nước.
- Lăng phun ko bị biến dạng.
- Lăng, vòi, họng nước khớp với nhau.
- Họng nước không bị che khuất.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
1. Luôn để ý cửa thoát hiểm.
- Khi vào 1 tòa nhà cao tầng hoặc 1 khu
vực xưởng sản xuất kín. Điều đầu tiên bạn
chú ý đến các cửa thoát hiểm và cầu thang
bộ ở vị trí nào. Cố gắng định hướng lối
thoát hiểm.
- Khi thoát hiểm, bạn phải đi cầu thang
bộ, tuyệt đối không đi thang máy
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
2. Luôn để ý các phương tiện chữa cháy.
- Khi vào 1 tòa nhà cao tầng hoặc 1 khu
vực xưởng sản xuất kín. Bạn nên để ý đến
các phương tiện chữa cháy như bình chữa
cháy xách tay, họng nước chữa cháy,…
- Bạn nên tham khảo cách sử dụng các
phương tiện này, đề phòng trong
trường hợp khấp cấp có thể sử dụng.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
3. Không được nghi ngờ khi có tín hiệu
báo cháy/sự cố.
- Khi đang làm việc, nếu có tiếng chuông
báo cháy kêu thì ngay lập tức di chuyển ra
khu vực tòa nhà/nhà máy khi có thông báo
chính thức (trừ trường hợp báo lỗi hoặc
sửa chữa).
- Không được nghi ngờ hoặc phán đoán khi
đã có thông báo chính thức từ phía Công ty.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
4. Sử dụng các phương tiện chữa cháy
để dập tắt đám cháy.
- Khi đám cháy mới xảy ra, để tránh ngọn
lửa phát triển mạnh và lan rộng thì lập tức
sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ để
dập tắt đám cháy.
- Nếu sợ hãi bỏ đi thì đám cháy sẽ phá hủy
toàn bộ tòa nhà, gây thiệt hại lớn về người
và tài sản.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
5. Mở tất cả các cửa để khói thoát ra
ngoài.
- Nếu xảy ra cháy, thì cố gắng mở tất cả
các cửa sổ để khói thoát ra ngoài. Nếu
không, lượng khói ngày càng nhiều sẽ dẫn
đến ngạt thở, nhiễm khói độc dẫn đến tử
vong.
- Nếu mắc kẹt, hãy ra khu vực cửa sổ ra
hiệu để tạo sự chú ý.
- Gọi điện cho lực lượng chữa cháy và cứu
nạn để nhờ sự trợ giúp.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
6. Thoát hiểm trong trạng thái khom
người hoặc bò khi xuất hiện nhiều khói
- Nếu xảy ra cháy, khói sẽ lan tỏa ra khắp
khu vực của tòa nhà, sử dụng 1 vật dụng
thấm nước để bịt lên mũi, tránh hít phải
khói độc.
- Cúi khom người hoặc bò sát mặt đất
khoảng cách từ 30 ~ 60 cm tính từ mặt đất
là khoảng không khí sạch.
- Sờ theo ven tường để tìm lối ra.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
7. Tránh lửa tạt vào người và khói lùa
vào phòng
- Khi mở 1 chiếc cửa nào đó, nên kiểm tra
tay cầm:
+ Tay cầm nóng: tức là bên kia cửa đang
có lửa  Tìm lỗi thoát hiểm khác.
+ Tay cầm nóng: Lối thoát hiểm an toàn.
- Khi khói lùa vào phòng thì sử dụng vật
dụng thấm nước che vào các lỗ hở để
ngăn khói với trong phòng.
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KỸ NĂNG THOÁT HIỂM
TẠI TÒA NHÀ CAO TẦNG
8. Sử dụng các phương tiện thoát nạn
có sẵn.
- Trong thời gian chờ lực lượng chữa và
cứu nạn đến, ta tìm xác phương tiện thoát
nạn có sẵn để thoát hiểm như thang dây,
vòi chữa cháy,…hoặc buộc các vật dụng lại
với nhau để làm dây thoát hiểm.
- Tuyệt đối không được nhảy từ tầng cao
xuống đất.
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