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SO SÁNH ẢNH HƯỞNG NHỮNG THAY ĐỔI QCVN 06:2020

Tài liệu tham chiếu:

QCVN 06:2010/BXD

QCVN 06:2020/BXD

QCVN 04:2019/BXD



1. Thay đổi về chiều cao áp dụng
- QCVN 06:2020 áp dụng cho những công trình đến

150m, trên 150m mới phải tuân thủ theo các yêu cầu
riêng của CA PCCC

- Các nhà nhóm F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao
từ 50-150m bên cạnh việc đảm bảo những quy định
trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ những quy định
trong phụ lục A.2 của quy chuẩn này.

- Các nhà nhóm F1.3 cao từ 75-150m ngoài việc áp
dụng quy chuần này còn phải tuân thủ QCVN 
04:2019/BXD

2. Bổ sung thuật ngữ nhà hỗn hợp



3. Thay đổi giới hạn chịu lửa của cửa ngăn cháy, kết cấu nhà

QCVN 06:2010/BXD QCVN 06:2020/BXD



QCVN 06:2010/BXD QCVN 06:2020/BXD



4. Cho phép thang N3 thay thế thang N1
- Quy định tại 2.5.1 QCVN 06:2020/BXD

5. Cho phép bố trí không gian thương mại,... dưới tầng hầm 1



6. Khoảng cách thoát nạn phải đảm bảo 1/3 đường chéo của nhà, 
gian phòng

- Hiên nay cục PCCC đã làm chặt việc khi tính toán thoát nạn phải kể đến khả năng đám cháy đã ngăn cản 
không cho người sử dụng thoát nạn qua  trong những lối ra thoát nạn đó

QCVN 06:2010/BXD QCVN 06:2020/BXD



- Một số hình ảnh minh họa khoảng cách giữa 2 lối thoát nạn



- Một số hình ảnh minh họa khoảng cách giữa 2 lối thoát nạn



7. Quy định diện tích cụ thể buồng đệm thang thoát hiểm và thang máy chữa cháy

8. Quy định khoảng thông thoáng thang N1



Một số hình ảnh cho khoảng thông thoáng thang N1



Một số hình ảnh cho khoảng thông thoáng thang N1



Một số hình ảnh cho khoảng thông thoáng thang N1



Một số hình ảnh cho khoảng thông thoáng thang N1



9. Yêu cầu về đường cho xe chữa cháy

- Đường cho xe chữa cháy chiều rộng thông thủy 3,5m và chiều cao thông thủy không nhỏ hơn 
4,5m





- Điều 6.2.2.6 liên quan với điều A.2.27.8 của nhà hỗn hợp trên 50m



10. Những nội dung liên quan đến nhà F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp trên 
50m

- Phân khoang cháy 50m theo chiều đứng. Lưu ý thoát hiểm 
50m theo chiều đứng phải chạy ra khoảng đệm bên ngoài 
thang sau đó mới chạy lại vào thang, 2 lối này ngăn cách 
với nhau bằng vách ngăn loại 1.



- Diện tích phần nhà cao từ 50m trở lên không được quá 2200m2/1 khoang cháy



- Sảnh thang máy phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng vách ngăn cháy



- Chiều dài hành lang căn hộ không quá 30m, vách ngăn hành lang 
là vách ngăn cháy loại 1 (EI30)

- Khoảng cách thoát hiểm từ cửa căn hộ bị giảm, ảnh hưởng lớn đến 
layout kiến trúc

- Giải pháp ngăn cháy lan theo mặt đứng



- Quy định về gian lánh nạn:



11. Những nội dung liên quan hệ thống cơ điện
- Lưu lượng chữa cháy ngoài nhà thay đổi so với TCVN 2622:1995 
- Lưu lượng chữa cháy vách tường tính toán đảm bảo số tia phun 

tương ứng mỗi loại công trình

- Không cần tính toán nước dự trữ trên mái cho hệ thống vách 
tường, nước cấp cho hệ vách tường chỉ cần tính trong 1h hoặc 
bằng thời gian với hệ thống Sprinkler.



- Một số khu vực không cần thiết kế hệ thống hút khói nếu thỏa 
mãn các điều kiện sau:

+ điểm h phụ lục D.2



- Một số yêu câu khác của phụ lục A.2:


