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Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chung về các loại thang 

bộ và loại buồng thang bộ được định nghĩa trong 
QCVN 06:2010/BXD, trong đó tập trung vào các loại 
buồng thang bộ có áp suất không khí dương. Các giải 
pháp tăng áp cho buồng thang bộ và quy định về 
công tác kiểm tra đánh giá đối với những hạng mục, 
bộ phận liên quan nêu trong các tiêu chuẩn nước 
ngoài cũng được trình bày một cách tóm tắt. Trong 
phần cuối, bài viết đưa ra những vấn đề cần được 
xem xét bổ sung trong hệ thống các tài liệu chuẩn của 
Việt Nam, liên quan đến việc bảo vệ chống khói cho 
lối thoát nạn nói chung và buồng thang bộ nói riêng. 

Từ khóa: An toàn cháy, Thoát nạn, Bảo vệ chống 
khói, Cầu thang bộ, Buồng thang bộ, Buồng thang bộ 
được tăng áp. 

1. Đặt vấn đề 

Mục tiêu hàng đầu và cốt lõi nhất của việc đảm 
bảo an toàn cháy trong công trình xây dựng nói chung 
và công trình nhà nói riêng đó là đảm bảo cho người 
sử dụng có thể thoát ra khỏi công trình một cách an 
toàn khi có sự cố cháy (dưới đây có thể gọi chung là 
thoát nạn). Những yêu cầu hoặc quy định về quy 
hoạch mặt bằng, về sử dụng kết cấu hoặc vật liệu đều 
không nằm ngoài mục đích đảm bảo đủ thời gian và 
sự thuận tiện cho phép người sử dụng có thể tự mình 
thoát nạn hoặc được hỗ trợ thoát nạn. 

Theo quy định [1] thì ngay từ khi thiết kế mỗi công 
trình nhà, quá trình thoát nạn của người sử dụng phải 
được tính toán và bố trí theo những tuyến riêng xác 
định, với những yêu cầu và quy định chặt chẽ về sử 
dụng vật liệu và cách ly với những khu vực khác, 
trong đó đặc biệt quan tâm đến các yêu cầu cách ly 
về khói và nhiệt. Tùy theo quy mô và cách tổ chức 
trong mỗi công trình nhà, có thể sẽ phải triển khai 
phương án thoát nạn đồng thời hoặc thoát nạn theo 
từng giai đoạn. Cho dù thoát nạn theo phương án 
nào, trong nhiều trường hợp, quá trình thoát nạn vẫn 
phải diễn ra theo cả phương ngang và phương đứng. 
Việc thoát nạn theo phương ngang được thực hiện 
qua các lối thoát và hành lang trên cùng một tầng 

nhà. Việc thoát nạn theo phương đứng được thực 
hiện qua các cầu thang bộ thông khí với bên ngoài 
hoặc cầu thang bộ nằm trong buồng thang và liên 
thông giữa các tầng hoặc nhóm tầng. 

Với các hành lang hoặc buồng thang bộ có 
khoảng thông khí với bên ngoài thì khói xâm nhập vào 
sẽ ít có khả năng bị tích tụ lại mà có thể thoát trực tiếp 
ra ngoài, đồng thời người thoát nạn cũng có thể trực 
tiếp sử dụng không khí tươi từ bên ngoài vào. Đối với 
các hành lang kín hoặc cầu thang bộ thoát nạn nằm 
trong buồng thang, để đảm bảo ngăn chặn khói xâm 
nhập vào các tuyến thoát nạn (cả theo phương đứng 
và phương ngang), đòi hỏi phải áp dụng các giải pháp 
kỹ thuật để không khí bên trong không bị nhiễm khói, 
thường là giải pháp tạo ra một môi trường không khí 
có áp suất bên trong khu vực thoát nạn cao hơn (áp 
suất dương hoặc áp suất dư) so với những không 
gian liền kề bên ngoài. Có thể thấy, trong những 
trường hợp này, khả năng chống nhiễm khói của khu 
vực thoát nạn hay nói cách khác là sự an toàn của 
người thoát nạn trước sự xâm nhập của khói phụ 
thuộc hoàn toàn vào khả năng phục vụ của hệ thống 
thông gió thoát khói (hoặc bảo vệ chống khói), điều 
mà các nhà thiết kế hệ thống đó kỳ vọng là thỏa mãn 
được những yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong các tài liệu 
chuẩn. Thực tế một số vụ cháy nhà cao tầng trong 
thời gian gần đây ở Việt Nam [2], [3], [4] cho thấy 
không phải lúc nào sự kỳ vọng đó cũng được đáp 
ứng. 

Chưa xét đến những ảnh hưởng và tác động của 
các điều kiện sử dụng lên hệ thống bảo vệ chống khói 
trong quá trình khai thác thực tế. Ngay từ đầu, để 
giảm bớt những yếu tố rủi ro có thể chưa được nhìn 
nhận, chưa giải quyết hết trong giai đoạn thiết kế và 
thi công, đồng thời có cơ sở đánh giá sự làm việc 
thực tế của các hệ thống đó, đặc biệt là đối với các 
buồng thang bộ thoát nạn, đòi hỏi phải tiến hành 
bước thử nghiệm, kiểm tra tổng thể toàn hệ thống sau 
khi nó được lắp đặt hoàn chỉnh. Công tác thử nghiệm 
kiểm tra cần được thực hiện một cách có tổ chức và 
khách quan, bao gồm cả con người, quy trình thực 
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hiện và hệ thống tài liệu làm cơ sở. Một số tiêu chuẩn 
kỹ thuật trong nước [5], [6] liên quan đến các hệ thống 
thông gió nói chung (trong đó có thể bao gồm cả 
thông gió thoát khói) mới chủ yếu đề cập đến công 
tác thiết kế, còn đối với vấn đề kiểm tra và nghiệm 
thu, nhìn chung là chưa có hướng dẫn hoặc quy định 
cụ thể, rõ ràng. Một số tiêu chuẩn liên quan của nước 
ngoài như [7], [8], [9], [10],… đã có những nội dung đề 
cập mang tính định hướng cho công tác kiểm tra đánh 
giá hệ thống thông gió thoát khói, song làm thế nào 
để triển khai áp dụng được những nội dung đó vào 
công việc cụ thể trong thực tế và có tính đến các yếu 
tố đặc thù của Việt Nam vẫn là cả một vấn đề mới mẻ 
và hoàn toàn không đơn giản. 

Việc tạo ra môi trường áp suất không khí dương 
phải được thực hiện và duy trì trong toàn bộ khu vực 
dành cho thoát nạn trong suốt thời gian cần thiết để 
thoát nạn khi có cháy, tức là bao gồm cả đường thoát 
nạn, các hành lang, các khoang đệm, phòng đệm có 

liên quan,.... Tuy nhiên, để xem xét tìm hiểu về vấn đề 
này đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn chuyên sâu 
và có thời gian. Do vậy, nội dung bài viết này chỉ tập 
trung đề cập một số nét chính có liên quan đến đối 
tượng là buồng thang và vấn đề kiểm tra đánh giá 
hiệu quả của hệ thống tăng áp cho buồng thang bộ để 
bảo vệ chống khói. Ngoài ra, nội dung bài viết cũng sẽ 
không trình bày hoặc đi sâu phân tích các khía cạnh 
liên quan của công tác thiết kế, nếu có đề cập thì đó 
cũng chỉ là những nguyên tắc hết sức cơ bản. 

2. Thang bộ thoát nạn 
Theo quy định trong một số tài liệu chuẩn, ví dụ 

như [1], [11], [12] quá trình thoát nạn phải đảm bảo để 
người sử dụng từ bên trong có thể di chuyển đến một 
khu vực an toàn nằm bên ngoài ngôi nhà đang xảy ra 
sự cố cháy. Đối với các công trình nhà nhiều tầng thì 
không thể tránh khỏi việc sử dụng cầu thang bộ làm 
một phần của đường thoát nạn để đảm bảo sự di 
chuyển theo phương đứng từ trên cao xuống. 
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Hình 1. Ví dụ về các loại cầu thang bộ và buồng thang bộ đặt trong nhà dễ nhiễm khói 

 
Việc sử dụng cầu thang bộ để thoát nạn đòi hỏi 

phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định. Liên quan 
đến vấn đề này QCVN 06:2010/BXD đã có những quy 
định chi tiết, có thể nêu một số điểm chính như sau: 

- Có hai thành phần cơ bản liên quan đến cầu 
thang bộ dùng cho thoát nạn đó là cầu thang và 
buồng thang; 

- Cầu thang được phân thành cầu thang bên trong 
nhà (loại 1, loại 2) và cầu thang bên ngoài nhà (loại 
3). Ví dụ minh họa được trình bày trong hình 1; 

- Buồng thang bộ được phân thành buồng 
thang bộ thông thường và buồng thang bộ không 
nhiễm khói. Có 3 loại buồng thang bộ không nhiễm 
khói N1, N2 và N3 trong đó N1 là buồng thang có 
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lối vào đi qua một khoảng thông thoáng với không 
khí bên ngoài nhà, còn buồng thang N2 và N3 đều 
là các buồng thang có áp suất không khí dương 

hoặc lối vào từ mỗi tầng đi qua khoang đệm có áp 
suất không khí dương. Ví dụ được trình bày trong 
hình 2 và hình 3. 

 

 
 

Hình 2. Ví dụ về hình thức bố trí buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 
 
Yêu cầu cơ bản để một lối ra được coi là lối ra 

thoát nạn đối với các nhà nhiều tầng là các lối ra thoát 
nạn phải dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ 
(ngoại trừ tầng 1) vào được buồng thang bộ hoặc đến 
được cầu thang bộ loại 3. Quá trình thoát nạn có thể 
đi qua hành lang dẫn trực tiếp hoặc qua các phòng có 
cửa (lối ra) trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới 
cầu thang bộ loại 3. Đối với buồng thang bộ, thì loại 
buồng thang không nhiễm khói N1 được ưu tiên sử 
dụng. Các buồng thang thường loại L1 và L2 chỉ 
được sử dụng trong nhà có chiều cao hạn chế tương 
ứng là không quá 28 m và không quá 9 m. Đối với 
buồng thang không nhiễm khói loại N2 và N3 việc bố 
trí sử dụng cũng bị hạn chế bởi những điều kiện về số 
lượng hoặc trong một số nhóm nhà tùy theo tính nguy 
hiểm cháy theo công năng. Tuy nhiên trong thực tế áp 
dụng, đặc biệt là trong các công trình nhà cao tầng 
việc bố trí được đầy đủ về số lượng cầu thang bộ loại 
3 và buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 theo 
đúng quy định, thường gặp nhiều khó khăn với lí do 
thường được viện đến là đặc điểm về kiến trúc, mặt 
bằng công trình hoặc điều kiện an toàn khi sử dụng. 
Chính vì vậy, những phương án thường được lựa 

chọn và đề xuất đối với các công trình nhà cao tầng là 
kết hợp các giải pháp kỹ thuật để có thể sử dụng các 
cầu thang bộ đặt trong buồng thang bộ không nhiễm 
khói loại N2 và N3 làm thang thoát nạn. Về mặt kỹ 
thuật, việc thay thế này có thể giúp tháo gỡ cho chủ 
đầu tư và các nhà thiết kế những khó khăn và vướng 
mắc gặp phải nếu bắt buộc phải sử dụng cầu thang 
bộ  L3 và buồng thang N1 cho phương án thoát nạn, 
song về mặt quản lý và sử dụng, nó lại làm nảy sinh 
nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng nếu hệ 
thống kỹ thuật được thiết kế không vận hành được 
hoặc có vận hành được cũng không đạt được những 
tiêu chí định trước trong tình huống xảy ra sự cố 
cháy. 

3. Hệ thống tăng áp cho buồng thang bộ 

Như phần trên đã trình bày, có hai cách cơ bản để 
bảo vệ chống nhiễm khói cho các buồng thang bộ 
thoát nạn, đó là: 

Cách tự nhiên: tạo ra không gian tiếp xúc với 
không khí bên ngoài tại trước mỗi lối vào buồng thang 
ở mỗi tầng để khói có thể thoát trực tiếp ra ngoài, 
không tích tụ lại hoặc xâm nhập vào buồng thang; 
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Cách cơ khí: tạo ra áp suất không khí dương 
trong buồng thang hoặc các khoang đệm trước khi 
vào buồng thang để ngăn cản khói xâm nhập vào 
buồng thang. 

Các buồng thang bộ không nhiễm khói, được 
tạo áp suất không khí dương có thể còn được gọi 
là buồng thang bộ có điều áp hoặc buồng thang bộ 
được tăng áp (Pressurized Stairwells), dưới đây 

gọi chung là buồng thang bộ được tăng áp. Định 
nghĩa về buồng thang bộ được tăng áp trong [8] 
như sau: Là một dạng của hệ thống bảo vệ chống 
khói, trong đó buồng (lồng) thang bộ được làm 
tăng áp suất so với khu vực có đám cháy và ngoài 
nhà bằng giải pháp cơ khí để ngăn cản sự xâm 
nhập của khói trong suốt thời gian xảy ra sự cố 
cháy. 

 

 
Hình 3. Ví dụ về bố trí buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3 

 
Xét theo khía cạnh cấp không khí bên ngoài vào 

để tăng áp cho buồng thang, có hai sơ đồ cơ bản là: 
Sơ đồ một điểm cấp và sơ đồ nhiều điểm cấp [8], [13]. 
Một số đặc điểm cơ bản của 2 hình thức này có thể 
được tóm tắt như sau: 

Sơ đồ tăng áp 1 điểm cấp (hình 4) thường sử 
dụng quạt cấp đặt ở phía trên nóc nhà hoặc lắp trên 
tường ở phía trên nhà. Ưu điểm của hệ thống này là 
tiết kiệm chi phí hơn so với hệ thống nhiều điểm cấp 
và phản ứng nhanh với sự thay đổi dòng không khí 
khi có sự đóng mở cửa vào buồng thang do đó không 
gây ra sự biến động lớn của cột áp bên trong buồng 
thang. Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của hệ thống 
này là có sự chênh lệch áp suất giữa các điểm trên 

cột áp trong buồng thang, các vị trí cửa gần với điểm 
ra của quạt cấp có thể có mức áp suất dư lớn hơn 
nhiều so với quy định, trong khi ở các vị trí xa lại có 
thể có mức áp suất dư thấp hơn yêu cầu. Bên cạnh 
đó, hệ thống này cũng được biết là rất dễ bị mất áp 
suất dư nếu mở một số cửa nằm gần điểm cấp khí ra 
của quạt. Đặc biệt nếu hệ thống này lại bố trí quạt cấp 
ở tầng dưới cùng, thì nguy cơ không đảm bảo cột áp 
cho các vị trí cửa nằm ở phía trên là rất cao do cửa ra 
ở tầng dưới cùng có thể bị mở ra thường xuyên để 
thoát người ra ngoài. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt 
động của các quạt cấp cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các 
luồng gió ở bên ngoài nhà, đặc biệt là đối với các quạt 
lắp ở tường ngoài. 
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a) Tăng áp buồng thang 
bằng quạt thổi trên mái

b) Tăng áp buồng thang bằng 
quạt thổi từ tường ngoài  

Hình 4. Minh họa sơ đồ tăng áp một điểm cấp [8] 
 

Sơ đồ tăng áp nhiều điểm cấp (hình 5) cho phép 
giải quyết nhược điểm về nguy cơ mất áp suất dư khi 
mở cửa của sơ đồ 1 điểm cấp bằng cách bố trí các 
điểm cấp không khí ở mỗi tầng hoặc ở một nhóm tầng 
cách đều nhau theo chiều cao. Tuy nhiên, việc thiết 
kế hệ thống này đòi hỏi quá trình tính toán phức tạp 
và thường phải sử dụng sự hỗ trợ của các chương 
trình máy tính chuyên dụng. 

Xét theo khía cạnh duy trì mức áp suất dương 
trong buồng thang được tăng áp, tài liệu [8] chia 

thành: (1) hệ thống không bù áp (Noncompensated) 
và (2) hệ thống có bù áp (Compensated). Trong hệ 
thống không bù áp, quạt cấp không khí vào buồng 
thang được vận hành ổn định ở 1 tốc độ do vậy 
buồng thang sẽ có các mức áp suất dương khác nhau 
tùy vào số lượng cửa vào được mở. Đối với hệ thống 
có bù áp, mức áp suất dương được duy trì ở các cửa 
được mở nhờ vào khả năng tự bù tổn thất cột áp khi 
có sự thay đổi về dòng không khí ở trong buồng thang 
do một số lượng cửa xác định được mở ra. 
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Hình 5. Minh họa sơ đồ tăng áp nhiều điểm cấp [8] 
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Có thể thấy rằng, dù được xem xét ở khía cạnh 
nào thì việc duy trì được mức chênh áp suất hợp lý 
giữa bên trong buồng thang được bảo vệ chống khói 
so với các không gian bên ngoài buồng thang cũng 
đều phụ thuộc vào các quạt cấp không khí và những 
bộ phận của hệ thống ống thông gió. Vấn đề còn lại là 
dựa trên các điều kiện thực tế của mỗi công trình 
(kích thước hình học, bố trí mặt bằng,…) và các cơ 
sở lý thuyết để tính toán và dự đoán các thông số 
đảm bảo buồng thang bộ không bị khói xâm nhập khi 
có cháy. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành, 
để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi ngay từ quá trình 
thiết kế đã phải tính đến những yếu tố khác của thực 
tế công trình mà khi đưa vào sử dụng sẽ ảnh hưởng 
đến hiệu quả của phương án kỹ thuật được áp dụng, 
ví dụ, phương án thoát nạn đối với công trình khi xảy 
ra sự cố cháy (thoát nạn đồng thời hay thoát nạn từng 
phần,…) vì điều này sẽ quyết định đến số lượng cửa 
vào buồng thang được mở ra; hoặc các quy định của 
quốc gia đối với những thông số đầu ra của hệ thống 
như vận tốc dòng khí và mức áp suất dương lớn nhất, 
nhỏ nhất qua các cửa; hay các thông số liên quan đến 
cửa ra vào buồng thang (kích cỡ, lực đóng mở),… 

4. Kiểm tra đánh giá tính năng hoạt động 

Buồng thang bộ được tăng áp và hệ thống tăng 
áp buồng thang bộ cũng chỉ là một trong những hạng 
mục hoặc hệ thống kỹ thuật thuộc tòa nhà, nên về 
nguyên tắc, quản lý chất lượng thi công cũng phải 
được tiến hành bình thường theo các quy định hiện 
hành ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, do tính chất quan 
trọng của hệ thống với việc đảm bảo an toàn sinh 
mạng, cũng như do hệ thống có cấu tạo phức tạp, liên 
quan đến nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ đơn 
thuần là các thiết bị cơ khí mà còn có cả các bộ phận 
công trình như cửa, tường che chắn, kênh, hộp dẫn 
khí hoặc hệ thống báo cháy, chữa cháy được kết 
nối,… nên việc kiểm tra đánh giá tính năng của tổng 
thể hệ thống được quy định rõ trong một số tiêu 
chuẩn thiết kế của nước ngoài như [7], [8], [9], [10]. 
Theo quy định trong những tiêu chuẩn này, việc kiểm 
tra đánh giá phải được thực hiện theo từng bước đối 
với từng thành phần, từng đối tượng thuộc hệ thống. 
Ngoài ra, công tác thử nghiệm kiểm tra không chỉ tiến 
hành khi nghiệm thu bàn giao đưa hệ thống vào sử 
dụng mà còn phải định kỳ thực hiện trong cả quá trình 
khai thác sử dụng (bảo trì hệ thống). Vấn đề này, nhìn 
chung chưa được đề cập rõ ràng trong các tài liệu 

thiết kế hiện hành của Việt Nam, ví dụ [5], [6]. Để có 
cái nhìn khái quát về vấn đề này, nội dung dưới đây 
sẽ trình bày những yếu tố cần kiểm tra đánh giá và 
trình tự các bước thực hiện việc kiểm tra đánh giá 
một buồng thang bộ được tăng áp. 

4.1 Về tổ chức 

Đối với một công trình mới việc kiểm tra đánh giá 
chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành tất cả các 
hạng mục, công việc liên quan đến buồng thang và hệ 
thống tăng áp buồng thang, ví dụ hệ thống thiết bị 
thông gió, cấp khí, các cửa ra vào, các yếu tố kích 
hoạt hệ thống (đầu báo khói, báo nhiệt, trung tâm báo 
cháy,…), các nguồn cấp điện sự cố phục vụ vận hành 
hệ thống,.... Ngoài ra đối với hệ thống thông gió cấp 
khí cũng đã phải được điều chỉnh, cân bằng hệ thống 
và vận hành thử nghiệm trước đó. Trước khi tiến 
hành kiểm tra, toàn bộ hệ thống thiết bị của ṭa nhà 
phải được đặt ở chế độ hoạt động bình thường, bao 
gồm cả những hệ thống kỹ thuật không liên quan đến 
hệ thống bảo vệ chống khói; 

Đối với công tác bảo trì hệ thống trong quá trình 
sử dụng thì phải tuân theo các quy định nêu trong 
thiết kế; 

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ này phải có 
kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn [14].  

4.2 Khảo sát ghi nhận trực quan 

Việc khảo sát trực quan được thực hiện một cách 
tổng thể trên toàn bộ hệ thống (từ dưới lên trên hoặc 
từ trên xuống dưới) để ghi nhận lại những thông tin về 
đặc điểm của hệ thống cũng như khẳng định về sự 
phù hợp của hệ thống so với hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn thiết kế áp dụng. 

4.3 Các yếu tố và thông số kỹ thuật cần kiểm tra 

Tình trạng lắp đặt và trạng thái vận hành của các 
cửa ra vào buồng thang. Trong quá trình này cũng 
cần xác định lực đóng mở cửa để so sánh đánh giá 
với các giá trị quy định; 

Các giá trị chênh lệch áp suất (bao gồm cả giá trị 
nhỏ nhất và giá trị lớn nhất) giữa bên trong buồng 
thang được tăng áp và các không gian liền kề trong 
nhà. Mỗi tiêu chuẩn khác nhau, có thể quy định về 
quy trình và cách thức xác định các giá trị chênh lệch 
áp suất riêng, tùy thuộc vào phương pháp tính toán 
thiết kế hệ thống tăng áp được áp dụng. Những quy 
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định đó sẽ là cơ sở để đưa ra định hướng về trình tự 
tiến hành đo chênh lệch áp suất, các vị trí cần đo, số 
lượng và vị trí của các cửa cần mở đồng thời khi tiến 
hành đo,…; 

Lực mở cửa lớn nhất. Việc đo lực mở cửa phải 
được thực hiện trên tất cả các cửa khi hệ thống tăng 
áp buồng thang đang hoạt động. Lực mở cửa lớn 
nhất chính là tổng hợp của lực do tác động của áp 
suất không khí dương trong buồng thang lên diện tích 
tấm cánh cửa, lực giữ cửa của các cơ cấu hoặc bộ 
phận tự đóng (door closer) và lực ma sát giữa các bộ 
phận nếu có. Giá trị xác định sẽ được so sánh với giá 
trị cho phép quy định theo mỗi quốc gia. Lực mở cửa 
lớn sẽ giúp cửa nhanh chóng sập lại sau khi mở ra và 
giảm khả năng xâm nhập của khói vào buồng thang. 
Ngược lại, đó cũng là trở ngại ảnh hưởng đến khả 
năng mở cửa để thoát nạn khi có cháy, đặc biệt là đối 
với người già, em nhỏ hoặc người bị hạn chế về khả 
năng vận động; 

Thời gian phục hồi mức áp suất dương sau mỗi 
chu kỳ mở - đóng cửa. Mục đích của việc đo khoảng 
thời gian này là nhằm đánh giá xem hệ thống tăng áp 
có khả năng tự điều chỉnh để tạo ra và duy trì điều 
kiện áp suất dư theo quy định trong một khoảng thời 
gian cho phép hay không. Theo [15] yêu cầu này xuất 
phát từ một thực tế là khi một cửa vào buồng thang 
có áp suất dư được mở ra và đóng lại nhanh, có thể 
làm mức chênh lệch áp suất tại vị trí cửa đó gia tăng 
vượt quá mức bình thường và tạo ra hiện tượng cửa 
bị kẹt giả. Trong trường hợp này, người thoát nạn có 
thể sẽ cố gắng thử đẩy lại cửa một lần nữa và lúc đó 
mức chênh áp suất theo quy định phải được phục hồi 
kịp thời; 

Vận tốc dòng khí thông qua cửa thoát nạn. Tại 
các vị trí tầng xảy ra cháy, bên cạnh độ dư của áp 
suất trong buồng thang bộ thì mức độ lưu thông của 
dòng khí từ buồng thang ra cũng là một yếu tố giúp 
ngăn cản sự xâm nhập của khói vào bên trong buồng 
thang. Tuy nhiên, yếu tố này cũng phải được giới hạn 
để cân bằng với hệ thống hút xả khói bên ngoài; 

Độ ồn của hệ thống tăng áp buồng thang bộ. 
Trong quá trình di chuyển thoát nạn tiếp cận đến và 
vào buồng thang, nếu sự hoạt động của hệ thống 
tăng áp buồng thang làm phát sinh độ ồn lớn, có thể 
gây giảm khả năng tiếp nhận các thông báo từ hệ 

thống hướng dẫn thoát nạn bằng giọng nói và/hoặc 
gây tâm trạng bối rối, sợ hãi cho người thoát nạn; 

Sự kích hoạt hệ thống. Hệ thống tăng áp buồng 
thang bộ có thể được kích hoạt bằng tay khi có sự cố 
cháy xảy ra hoặc kích hoạt một cách tự động thông 
qua tín hiệu đến từ các hệ thống báo động cháy hoặc 
chữa cháy (báo khói, báo nhiệt, Sprinkler,…), điều 
này cần được kiểm tra và xác nhận trên thực tế. 

4.4 Tiêu chí đánh giá 

Để có thể thực hiện được việc kiểm tra, đánh giá 
tính năng hoạt động của một buồng thang bộ được 
tăng áp, bên cạnh một quy trình thực hiện rõ ràng còn 
đòi hỏi phải có đầy đủ các giá trị giới hạn hoặc tiêu 
chí làm cơ sở so sánh và đưa ra nhận xét hoặc quyết 
định. Giá trị giới hạn của các yếu tố và thông số kỹ 
thuật thường được quy định ngay trong các tài liệu 
chuẩn (Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn 
nghiệm thu,…). Bên cạnh đó, để không hạn chế sự 
phát triển công nghệ, một số tiêu chuẩn như [8], [7] 
còn đưa ra những quy định mở mang tính yêu cầu 
tính năng, tuy nhiên trong những trường hợp đó, các 
giá trị giới hạn phục vụ cho công tác kiểm tra đánh giá 
phải được xác định và thể hiện rõ ràng trong các tài 
liệu thiết kế của hệ thống. 

Bảng 1 trình bày tổng hợp thông tin từ một số tiêu 
chuẩn kỹ thuật thường được áp dụng, qua đó giúp dễ 
dàng đối chiếu với các quy định trong tài liệu chuẩn 
tương ứng của Việt Nam. Những nội dung này chỉ 
mang tính thông tin chứ không nhằm mục đích so 
sánh và đánh giá sự hơn kém giữa các tiêu chuẩn 
hoặc quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, nội dung của 
bảng 1 cũng cho thấy những thông tin mà các tài liệu 
chuẩn của Việt Nam hiện chưa quy định, hay nói một 
cách khác là cơ sở để xây dựng một chương trình 
kiểm tra đánh giá tính năng hoạt động cho một buồng 
thang bộ được tăng áp theo các quy định của Việt 
Nam là chưa đầy đủ. 

Nội dung bảng 1 cho thấy rõ ràng là các giá trị giới 
hạn khác nhau tùy theo mỗi một hệ thống tiêu chuẩn. 
Ngoài ra, có một vấn đề cần phải nắm rõ đó là việc đo 
đạc và kiểm tra để lấy số liệu cần phải được thực hiện 
dựa trên một quy trình cụ thể, chi tiết và bám sát với 
những quy định của mỗi tiêu chuẩn hoặc hồ sơ thiết 
kế, chứ không chỉ đơn giản là đo một cách ngẫu 
nhiên. 
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Bảng 1. Tổng hợp quy định của một số thông số kỹ thuật khi kiểm tra đánh giá hoạt động của buồng thang được tăng áp 
Thông số, yếu tố kiểm tra đánh giá, giá trị giới hạn 

Tài liệu chuẩn Khảo sát 
tổng thể 

Chênh 
lệch áp 

suất (Pa) 

Lực mở 
cửa (N) 

Vận tốc 
gió qua 

cửa (m/s) 

Thời gian 
phục hồi 

(sec) 

Độ ồn 
(dB) 

Kích 
hoạt 

QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục 
D) KQĐ  20 

 50 KQĐ  1,3 KQĐ KQĐ KQĐ 

TCVN 5687:2010 (điều 6) KQĐ  20 
 150 KQĐ 1,3 KQĐ KQĐ KQĐ 

AS 1668-1:1998 QĐ  20 
≤ P(1) ≤ 110  1,0 10 ≤ 85 QĐ 

NFPA 92-2012 và NFPA 110-
2009 [16] QĐ  28,5 

 P(2)  133  1,02 
hoặc V(3) KQĐ QĐ(4) QĐ 

BS EN 12101-6:2005(5) QĐ  50  100  0,75 KQĐ QĐ(4) QĐ 
BS 5588-4:1998(5) KQĐ  50  100  0,75 KQĐ KQĐ KQĐ 

Fire Code 2007 [17] KQĐ  50 
 P(1)  100  1,0 KQĐ KQĐ KQĐ 

Chú thích: 
KQĐ - Không có quy định. 
QĐ - Có quy định kiểm tra. 
(1) - Giá trị áp suất dư tối đa cho phép để đảm bảo lực mở cửa không vượt quá 110 N. 
(2) - Giá trị áp suất dư tối đa cho phép để đảm bảo lực mở cửa không vượt quá 133 N. 
(3) - Giá trị vận tốc gió đảm bảo lực mở cửa không vượt quá 133 N. 
(4) - Có quy định nhưng chưa nêu rõ giá trị giới hạn (A.5.6.7, [8]). 
(5) - Các giá trị giới hạn có thể thay đổi theo từng phân loại hệ thống (từ A đến F) 

 
5. Kết luận, kiến nghị 

Việc sử dụng cầu thang bộ và buồng thang bộ để 
thoát nạn khi xảy ra sự cố hỏa hoạn là khó tránh khỏi 
trong mỗi công trình nhà đặc biệt là trong các nhà 
nhiều tầng. Vai trò của các buồng thang bộ là rất quan 
trọng để bảo vệ người trong suốt quá trình thoát nạn, 
xét về cả khía cạnh bảo vệ trước tác động của ngọn 
lửa (nhiệt) lẫn tác động của khói (có thể bao gồm cả 
khí độc). Mức độ an toàn khi sử dụng những buồng 
thang thoát nạn này khi có cháy cần phải được quan 
tâm thỏa đáng ngay từ khi thiết kế công trình cũng 
như trong suốt cả quá trình khai thác sử dụng. Xét về 
khía cạnh bảo vệ chống khói, để đảm bảo rằng các 
giải pháp thiết kế và cấu tạo đã áp dụng ở một công 
trình nào đó đáp ứng được những kỳ vọng đặt ra với 
nó thì công tác thử nghiệm đo đạc các thông số liên 
quan trên hệ thống hoàn chỉnh là rất cần thiết. Mức độ 
cần thiết sẽ càng được nâng cao nếu trong công trình 
đó, việc di chuyển thoát nạn hoàn toàn diễn ra trong 
buồng thang bộ được bảo vệ chống khói bởi các hệ 
thống kỹ thuật, cơ khí. Vấn đề này đã được các tiêu 
chuẩn thiết kế của nước ngoài chú trọng bằng cách 
đưa ra các nội dung quy định về thử nghiệm và đánh 
giá tương đối cụ thể và chặt chẽ, c̣n các tài liệu chuẩn 
của Việt Nam (được tham khảo trong bài viết này) 
nhìn chung chưa đề cập đến. 

Các giá trị giới hạn phục vụ kiểm tra đánh giá tính 
năng của một buồng thang bộ được tăng áp mà 

những tiêu chuẩn nước ngoài, được tham khảo trong 
bài viết này quy định là không hoàn toàn giống nhau 
và rất có thể các giá trị đó phải phù hợp với những 
điều kiện riêng ở mỗi quốc gia. Điều này cho thấy, 
việc áp dụng trực tiếp các quy định của tiêu chuẩn 
nước ngoài để kiểm tra và đánh giá tính năng của 
buồng thang bộ được tăng áp trong những công trình 
xây dựng ở Việt Nam có thể có yếu tố chưa phù hợp. 
Ví dụ đối với chỉ tiêu về lực đóng mở cửa thoát nạn 
vào buồng thang. Dễ thấy là yếu tố thể hình và thể lực 
của những người sử dụng công trình (chỉ xem xét 
người bình thường) ở Việt Nam có sự khác biệt so 
với ở các quốc gia khác có tiêu chuẩn được tham 
khảo. 

Từ những nhận xét nêu trên có thể đưa ra một số 
kiến nghị như sau: 

Cần đưa ra các quy định cụ thể và rõ ràng hơn đối 
với việc thử nghiệm và đánh giá tính năng của các 
buồng thang bộ nói riêng và các khu vực công trình 
dùng cho thoát nạn nói chung, được bảo vệ chống 
nhiễm khói bằng các giải pháp kỹ thuật, trong đó có 
giải pháp tạo áp suất không khí dương, trước khi 
chính thức đưa vào sử dụng và cả trong quá trình 
khai thác sử dụng sau đó; 

Tiến hành biên soạn tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn 
kỹ thuật phù hợp với điều kiện của Việt Nam, để các 
tổ chức, cá nhân liên quan có định hướng chung 
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trong việc xây dựng các quy trình kiểm tra, đánh giá 
riêng cho mỗi công trình cụ thể; 

Cần có những công trình nghiên cứu để cung cấp 
cơ sở khoa học cho việc đưa các giá trị giới hạn phục 
vụ kiểm tra và đánh giá tính năng của các khu vực 
(bao gồm cả buồng thang bộ thoát nạn) được bảo vệ 
chống nhiễm khói bằng các giải pháp kỹ thuật cơ khí; 

Do tính phức tạp và những khó khăn trong việc 
thiết kế, lắp đặt cũng như sử dụng hiệu quả hệ thống 
kỹ thuật tăng áp cho buồng thang bộ trong thực tế, 
nên khi thiết kế tổ chức thoát nạn, cần khuyến khích 
áp dụng các buồng thang bộ thoát nạn không phụ 
thuộc vào hệ thống kỹ thuật tăng áp này, đó là các 
loại buồng thang bộ N1 như đã nêu trong bài. 
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