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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GAS AN TOÀN 

A. THÔNG TIN VỀ KHÍ GAS 

          1.1 Khái niệm LPG 

LPG ( từ viết tắt của Liquefied Petroleum Gas )  còn được gọi là Gas , là hỗn hợp khí chủ yếu 

gồm Propan ( C3H8 ) và Butan ( C4H10 ) đã được hóa lỏng. Thành phần hỗn hợp LPG có tỷ lệ 

Propan và Butan là 50/50 ± 10% theo thể tích. 

 

 

 

 

( Thành phần hóa học ) 

LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các dầu mỏ hoặc khí dầu và cũng có thể sản xuất ở các        

nhà máy lọc dầu trong quá trình trưng cất dầu thô.  

  1.2  Tính chất đặc trưng của LPG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Loại chất đốt sạch, không màu,   

              không mùi và nặng hơn không khí 

                1 lít LPG lỏng = 250 lít LPG khí 

                  Khi rò rỉ, LPG chiếm chỗ của 

       không khí, gây ngạt và lan xa, tụ lại trong 

          các chỗ trũng làm tăng nguy cơ cháy nổ . 
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B. HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

1. An toàn lắp đặt bình gas. 

 

1 
Bình gas phải đặt nơi thông thoáng, thẳng đứng, thấp hơn mặt bếp gas 

và cách xa nguồn nhiệt 

2 Kiểm tra tem và phiếu nhãn hiệu hàng hóa trước khi thay bình 

3 Tuyệt đối không sử dụng diêm quẹt hay mồi lửa để kiểm tra gas 

4 Không để trẻ em chơi đùa trong khu vực bếp 

5 Khi ngửi thấy mùi gas, khóa ngay van đầu bình và tắt lửa bếp gas 

6 Mở các cửa trong khu vực nhà bếp cho thông thoáng 

7 
Gọi ngay Đại lí Gas khi bình gas có dấu hiệu không bình thường,  

hay sự cố xảy ra. 

8 Yêu cầu Nhân viên Gas sử dụng nước xà phòng để kiểm tra rò rỉ sau khi thay 

9 
Kiểm tra thường xuyên và thay thế nếu dây dẫn không còn tốt hay  

hết hạn sử dụng 
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2. An toàn sử dụng bếp gas công nghiệp 

2.1 Cách sử dụng bếp gas công nghiệp 
 

        Trước khi                       Chuẩn bị                Trong khi sử dụng:               Sau khi 

         sử dụng                                                          điều chỉnh ngọn lửa              sử dụng 

                                                                                     bằng núm vặn      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( Bếp gas công nghiệp – Công trình Xí nghiệp Phương Nam 19 -05 ) 
 

Lưu ý: Vì bếp công nghiệp cho ngọn lửa to và mạnh, người sử dụng vui lòng đặt nồi, 

chảo lên bếp trước khi bật lửa, không khom người hoặc đứng quá gần họng đốt khi bật lửa. 

Kiểm tra 

Hệ thống gas nước 

Mở van cấp gas, 

van cấp nước 

Nhấn và xoay 

nút đánh lửa 

đến vị trí ON 

Khóa van cấp gas 

đưa núm vặn về 

vị trí OFF 
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- Trong lần sử dụng đầu tiên có thể lặp đi lặp lại quá trình đánh lửa nhiều lần để đẩy 

hết khí trong ống dẫn gas ra ngoài. 

3.2 Lưu ý an toàn khi sử dụng 

-   Bếp gas đặt nơi thoáng nhưng tránh gió lùa dễ làm tắt bếp. 

-   Sử dụng bình gas có xuất xứ rõ ràng, nhà cung cấp uy tín. 

-   Khi bật bếp mở van bình, van hệ thống gas trung tâm rồi tới van bếp cuối cùng mới bật. 

-   Khi tắt bếp khóa van bình, để lửa bếp cháy hết gas trong đường ống rồi mới tắt bếp và 

khóa van bếp và van hệ thống gas trung tâm. 

-   Khi đun nấu phải trông coi, không để các vật dễ cháy như giẻ lau, đồ nhựa gần bếp đun.  

-   Đun nấu xong phải đóng van xả khi ở bình Gas trước sau đó mới tắt hết lửa ở bếp và 

các nguồn nhiệt gần đó. 
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C. HỆ THỐNG GAS TRUNG TÂM ( KHO GAS ) 

1. Hệ thống gas trung tâm 

Hệ thống gas trung tâm thường được sử dụng ở các tòa nhà, chung cư,… những nơi sử dụng 

nguồn lượng gas lớn. 

 

Hệ thống gas trung tâm 

 Chú thích: 

    A - Hệ thống dàn đầu bình: gom gas và giảm áp                                            

     1 - Đồng hồ đo áp đường ống: đo áp suất gas từ đường ống tới các thiết bị bếp                                    

     2 - Van giảm áp: giảm áp suất từ 8-10kg -> 2-3 kg                                                           

     3 - Đồng hồ đo áp bình gas: đo áp suất trong bình gas                                       

     4 - Ống gom 

    5 - Khóa nhánh (bao gồm khóa nhánh trái và nhánh phải): khóa gas trong ống gom 

    6 - Khóa bình gas: khóa gas ở bình gas 

    7 - Dây đầu bình: dẫn gas từ bình gas đến hệ thống bếp 
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- Ống dẫn gas đầu bình là ống thép đúc, 

thường sử dụng Ø 27mm 

- Hệ thống ống dẫn gas đi bằng ống 

đồng, không nên đi bằng ống mềm. 

- Đoạn đường ống dẫn gas nối trực 

tiếp với bếp gas phải đặt trước bếp, 

cách nền 5-10cm, để thuận tiện cho 

việc đóng mở, và sửa chữa khi  

gặp sự cố 

❖Chú ý: không được luồn dây gas 

ống mềm vào phía dưới họng bếp vì 

gây nóng, dễ bị cháy nổ 

 

2. Quy trình vận hành Hệ thống Gas Trung tâm 

 Mở Hệ thống gas 

 

 

 

 Đóng Hệ thống gas 

 

 

 

Việc đóng Hệ thống gas trung tâm bắt đầu từ Dàn đầu bình làm hạn chế tối đa lượng Gas 

còn dư lại trong dây dẫn, tăng độ an toàn hơn cho Hệ thống gas. 

Mở khóa 

Dàn đầu 

bình 

Mở  

Khóa 

nhánh 

 Mở  

Thiết bị 

Bếp 

Đóng khóa 

Dàn đầu 

bình 

Đóng  

Khóa 

nhánh 

Đóng 

Thiết bị 

Bếp 
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3. Tiêu chuẩn Hệ thống gas trung tâm an toàn 

- Kho gas phải đặt nơi thoáng mát, sạch sẽ, thường đặt ngoài tòa nhà. Hạn chế tối đa 

việc để kho gas trong tòa nhà vì nếu xảy ra sự cố gas sẽ gây nguy hiểm cho người 

trong tòa nhà. 

- Vị trí kho gas hạn chế độ cao vì dễ xảy ra sự cố khi di chuyển. 

- Không được đặt kho gas trong hầm kín. 

- Không để các vật dụng dễ gây cháy ở gần khu vực kho chứa gas 

- Khu vực kho chứa gas cần phải có các biển báo rõ ràng, bình chữa cháy, có rào chắn 

và khóa cẩn thận. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Kho gas phải có đầy đủ các biển báo rõ ràng, dụng cụ phòng cháy chữa cháy ) 
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4. Một số biện pháp nâng cao an toàn sử dụng Gas mà Quý khách nên biết 

- Nên trang bị thêm Hệ thống báo rò rỉ Gas & ngắt gas tự động. 

- Bình rỗng cũng phải tuân thủ những nguyên tắc an toàn như bình đầy. 

- Bình rỗng và bình đầy không đặt chung với nhau mà nên cách nhau ít nhất 3m 

- Cần phải có những biện pháp phù hợp để ngăn chặn sự phá hoại kho gas.  

Trong nhiều trường hợp có thể sử dụng khu vực có tường chắn, rào chắn và có khóa 

cẩn thận để làm kho gas. 

- Duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các bình gas với tường chắn xung quanh, với tòa nhà 

và những vật dụng dễ gây cháy. 

- Khoảng cách an toàn tối thiểu được xác định bởi tổng khối lượng gas và khối lượng 

gas tối đa, tùy theo yếu tố nào cho khoảng cách xa hơn. 
 

Tổng khối lượng gas Khối lượng gas tối đa Khoảng cách an toàn tối thiểu 

15 - 400 kg - 1m 

400 - 1000 kg 1000 3m 

 

Trong những trường hợp nhất định, khoảng cách này có thể giảm do việc sử dụng tường chắn. 

BẢN VẼ 3D HỆ THỐNG GAS TRUNG TÂM TẠI CÁC TÒA NHÀ 
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D. BIỆN PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ GAS RÒ RỈ 

1. Dấu hiệu:  

- Ngửi thấy mùi gas đậm đặc 

- Bình rò rỉ, tạo thành tuyết bám xung quanh 

- Nhiệt độ trong phòng tăng lên. 

 

2. Biện pháp xử lý sự cố gas rò rỉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Phát hiện                       

            mùi gas 

Tắt các 

nguồn lửa, 

khóa bình 

gas, không 

đóng ngắt 

công tắc điện 

gần đấy. 

Mở các cửa 

phòng để 

làm thông 

thoáng và 

phân tán gas. 

Dùng bọt 

xà phòng 

thử các vị 

trí nghi ngờ 

rò rỉ gas 

Thông báo 

cho nhà 

cung cấp đến 

khắc phục sự 

cố 
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CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ GAS ( LPG ) 
 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung & phạm vi áp dụng 

 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH GAS 
1 TCVN 5684 An toàn cháy các công trình dầu mỏ - yêu cầu chung 2003 Bộ KHCN & 

Môi trường 

2 QĐ/2006/QĐ- 

BCN 

Quy chế kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng  

vào chai 

2006 Bộ Công 

nghiệp 

CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KINH DOANH GAS 

3 TCVN 6223 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – yêu cầu chung về an toàn 1996 Bộ KHCN & 

Môi trường 

BẢO QUẢN – VẬN CHUYỂN GAS 

4 TCVN 6304 Chai chứa khí đốt hóa lỏng yêu cầu an toàn trong bảo quản, 

xếp đỡ và vận chuyển.  

1997 Bộ KHCN & 

Môi trường 

5 TCVN 6484 Khí đốt hóa lỏng ( LPG ) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu 

an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng. 

1999 Bộ KHCN & 

Môi trường 

HỆ THỐNG CUNG CẤP GAS TẠI NƠI TIÊU THỤ 

6 TCVN 6484 Khí đốt hóa lỏng – Tôn chứa dưới áp suất – Vị trí, thiết kế, 

dung lượng và lắp đặt. 

1999 Bộ KHCN & 

Môi trường 

7 TCVN 7441 Hệ thống cung cấp LPG tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, 

lắp đặt và vận hành. 

2004 Bộ KHCN & 

Môi trường 

TRẠM NẠP GAS CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

8 TCN 88:2005 Trạm nạp nhiên liệu LPG cho các phương tiện giao thông 

đường bộ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành 

2005 Bộ thương 

mại 

BÌNH GAS 

9 TCVN 6153 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế,  

kết cấu, chế tạo 

1996 Bộ KHCN & 

Môi trường 

10 TCVN 6154 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế,  

kết cấu, phương pháp thử 

1996 Bộ KHCN & 

Môi trường 

11 TCVN 6155 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt,  

sử dụng, sửa chữa 

1996 Bộ KHCN & 

Môi trường 

12 TCVN 6156 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt,  

sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử. 

1996 Bộ KHCN & 

Môi trường 

13 TCVN 6290 – 

ISO 10463 

Chai chứa khí – Chai chứa khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại  

thời điểm nạp khí 

1997 Bộ KHCN & 

Môi trường 

14 TCVN 6291 – 

ISO 448 

Chai chứa khí – Chai chứa khí dùng trong công nghiệp – 

Ghi nhãn để nhận biết khí chứa 

1997 Bộ KHCN & 

Môi trường 

15 TCVN 6292 – 

ISO 4706 

Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại 1997 Bộ KHCN & 

Môi trường 

16 TCVN 6294 – 

ISO 14060 

Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn –  

kiểm tra & thử định kỳ 

1997 Bộ KHCN & 

Môi trường 

17 TCVN 6485 Khí đốt hóa lỏng ( LPG ) – Nạp khí vào chai có dung tích 

đến 150 lít – Yêu cầu an toàn 
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Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Đặng Kim Hùng ( CEO) 

Tư liệu ảnh : Nhân viên Inox Hùng Cường 

Thiết kế & xử lý hình ảnh : Nguyễn Tấn Hùng 

Biên tập : Trần Thị Thu Hương 

 Phạm Thị Hoa 

  Trần Thị Thanh Nhàn 

  Trần Thị Như Thơ 

  Phạm Thị Như Thùy 

                                           Trần Duy Giang 

               ………................ 

      ( Tài liệu lưu hành nội bộ) 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 
Mọi thông tin liên hệ Công ty TNHH SX TM DV Inox Hùng Cường 

Văn phòng: 580A Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.Hồ Chí Minh. 

Xưởng:  592 Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.Hồ Chí Minh. 

Hotline: (028)66 840 844 – Email: lienhe@inoxhungcuong.com. 

mailto:lienhe@inoxhungcuong.com
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Tài liệu “ Hướng dẫn sử dụng gas an toàn “ này thuộc quyền sở hữu của Inox Hùng Cường 

Cấm mọi tổ chức, cá nhân sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của 

Inox Hùng Cường. 

 Tài liệu nội bộ tham khảo của IHC 

 


