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GIảI PHáP CHO DòNG xE CHữA CHáy CôNG 
NGHIệP TạI CáC NHà Máy LọC Dầu

Xe ulF 3000/4000/750

Ngoài 3.000 lít nước và 4.000 lít bọt, chiếc xe này có thể 

mang theo 750 kg bột hóa chất khô và do đó được coi 

là một phương tiện chữa cháy đa năng.

Dầu là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất 

hiện nay. Nó tạo thành nền tảng của vô số sản phẩm, 

và do đó có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường thế giới. 

Trước khi các sản phẩm cuối cùng được tạo ra, một 

số lượng lớn các quy trình và các bước xử lý thường là 

cần thiết: từ khai thác thông qua các phương thức vận 

chuyển khác nhau, đến tinh chế và xử lý. Với các nhà 

máy lọc dầu là các tổ hợp công nghiệp tinh vi về công 

nghệ, trong đó công nghệ chống cháy tiên tiến là một 

phần không thể thiếu. Do là đơn vị sản xuất đặc thù, 

trong đó thiết bị làm việc ở điều kiện áp suất, nhiệt độ 

cao, nhiều yếu tố ăn mòn, mài mòn và các lưu chất dễ 

cháy nổ (với hàng trăm nghìn tấn hydrocarbon được 

lưu chứa trong hệ thống) nên nguy cơ xảy ra sự cố cháy 

nổ luôn luôn tiềm ẩn. Vì lý do này, một loạt các thiết kế 

xe đặc thù đã được Rosenbauer phát triển nhằm phù 

hợp với các bước riêng lẻ trong quy trình và một chuỗi 

các kịch bản rủi ro liên quan khác nhau. 

Lưu lượng phun tối đa, phạm vi phun tối đa, khả năng 

thực hiện nhiệm vụ liên tục trong trường hợp hỏa hoạn 

lớn tại các cơ sở chế biến và lọc hoá dầu là những điều 

kiện tiên quyết để nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ thành 

công. Rosenbauer – Một trong những hãng sản xuất 

phương tiện và thiết bị phòng cháy chữa cháy lớn nhất 

thế giới cũng đã có những dòng sản phẩm chuyên biệt 

dành riêng cho các hoạt động chữa cháy tại các cơ sở 

công nghiệp lọc dầu đảm bảo hiệu quả tối đa trong tất 

cả các nhiệm vụ chữa cháy khó khăn và đặc thù nhất.

Hai súng phun xả chất chữa cháy: RM130C mạnh mẽ 

được gắn trên mái và RM35C gắn ở cản trước của xe. 

Một tính năng đặc biệt là vòi phun ChemCore của 

RM130C cho phép sử dụng kết hợp nước / bọt và bột 

hóa chất khô. Công nghệ này có thể làm tăng đáng 

kể phạm vi phun bột khô so với các súng phun thông 

thường. Thêm vào đó, vòi phun ChemCore không chỉ 

được sử dụng ở súng phun trên mái mà còn có thể áp 

dụng chữa cháy nhanh chóng thông qua cuộn ống vòi 

đôi.

Việc cung cấp lượng nước / bọt tương ứng được đảm 

bảo bởi bơm N100 HyDROMATIC. Hệ thống tỷ lệ bọt 

phun trực tiếp HyDROMATIC cũng cho phép trộn liên 

tục với tỷ lệ khác nhau cho mỗi đầu phun. Điều này 

giúp đảm bảo quá trình chữa cháy được diễn ra ổn 

định và không gây bất tiện cho các chiến sĩ.
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Xe SlF 10000

Trong các nhà máy lọc hóa dầu, 

mạng lưới vòi hiệu suất cao dự phòng 

thường đảm bảo cung cấp nước nên 

những chiếc xe chỉ có một bể nhỏ, 

hoặc không có bình chứa nước và chỉ 

mang theo chất tạo bọt thường sử 

dụng. Các máy bơm làm tăng áp lực 

của nước lấy từ vòi.

Chiếc xe chữa cháy bằng bọt trong 

hình mang theo 10.000 lít hợp chất 

bọt, đáp ứng yêu cầu của dòng xe 

chữa cháy công nghiệp. Máy bơm tích 

hợp N100 và hệ thống cân bằng bọt 

MIxMATIC hiện đại của hãng là có thể 

cung cấp một lượng lớn hỗn hợp bọt 

nước trong thời gian ngắn.

Tích hợp trên xe là súng phun lớn 

nhất trong các dòng súng phun của 

Rosenbauer, RM130C, đảm bảo lưu 

lượng khổng lồ và tầm phun cao nhất. 

Một súng phun RM15C bổ sung góp 

phần hoàn thiện chiếc xe này.

Xe TlF 6000/5000
Dòng xe chữa cháy công nghiệp này 

có thể được sử dụng như một phương 

tiện xử lý tình huống mạnh mẽ, chứa 

6.000 lít nước và 5.000 lít bọt.

Bơm N100 MIxMATIC đa năng tích 

hợp trên xe có thể được sử dụng để 

trộn bọt chữa cháy cho từng đầu ra và cả để vận hành 

súng phun RM130C.

Ngoài ra, 4 mặt nạ phòng độc được trang bị trong 

khoang chiến sĩ trên xe, đặt tại các giá đựng SCBA 

COMFORT – hệ thống trữ thiết bị thông minh của 

hãng, có thể mặc dễ dàng trong hành trình đến địa 

điểm làm nhiệm vụ và cho phép nhiệm vụ chữa cháy 

được thực hiện ngay lập tức.
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LĂNG GIá CHữA CHáy POWER STREAM

Như chúng ta đã biết, để tạo ra hiệu quả cao trong 

công tác cứu hộ phụ thuộc rất nhiều vào tính an toàn  

và sự linh hoạt của thiết bị. Mạnh mẽ, bền bỉ, công 

nghệ tiên tiến cùng thiết kế tinh tế - đó chính là những 

điểm khác biệt khi cả thế giới nói về các dòng sản phẩm 

của Rosenbauer nói chung và dòng sản phẩm lăng giá 

chữa cháy di động Power Stream nói riêng. Lăng giá di 

động đến từ hãng Rosenbauer có thể được sử dụng để 

chữa cháy, làm mát hoặc làm lá chắn nước, hiệu quả 

nhất là trong những vụ cháy lớn. Chúng có thể điều 

chỉnh lưu lượng hoặc chuyển đổi dạng tia phun ngay 

trong khi đang phun, vận hành quay ngang trái – phải, 

lên – xuống vô cấp. Với khả năng tạo ra áp lực nước 

mạnh giúp nước phun xa hơn, sản phẩm này được sử 

dụng phổ biến trong các nhiệm vụ chữa cháy kiến trúc 

cao tầng, nhà máy, công xưởng nhằm giảm thiểu tối đa 

các tổn thất nghiêm trọng về người cũng như tài sản. 

Tùy thuộc vào kiểu máy và đầu phun được sử dụng, 

phạm vi lực phun có thể đạt được tới 55 m.

Lăng giá chữa cháy Power Stream được làm bằng hợp 

kim nhẹ chống ăn mòn. Thiết bị này được thiết kế đặc 

biệt để kiểm soát các đám cháy. Với phạm vi xoay rộng 

rãi lên tới 180 độ, Power Stream có thể điều khiển 

độ cao đầu phun từ 90° đến 30°. Bên cạnh đó, đầu 

“MasterStream” giúp thiết bị điều chỉnh vô hạn tốc độ 

dòng chảy với lưu lượng phun tiêu chuẩn 1200, 1600, 

2000 hoặc 2.400 lit / phút. Để hoàn thiện thiết bị lăng 

giá Power Stream hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn, 

chân đế được thiết kể có thể gập lại và nhờ có kích 

thước nhỏ, nó có thể dễ dàng được lưu trữ trong xe 

cứu hỏa. Chân đế này được làm bằng thép cứng, giúp 

duy trì sự ổn định của lăng ngay cả trên các bề mặt đất 

không bằng phẳng.

Rosenbauer là hãng sản xuất phương tiện và thiết bị 

chữa cháy hàng đầu thế giới. Mỗi sản phẩm được tạo 

ra đều phải đáp ứng đủ 3 yêu cầu của hãng: Hiệu quả, 

Đa năng và An toàn. Thiết bị lăng giá Power Stream 

cũng không phải ngoại lệ. Từ xử lý những đám cháy 

trong khu dân cư đến tai nạn ở đường bay, từ những 

vụ hỏa hoạn ở khu vực xa xôi hẻo lánh cho đến những 

tòa nhà cao ngút trời, tất cả đều không nằm ngoài khả 

năng của thiết bị trứ danh đến từ hãng sản xuất từ 

nước áo này:
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lĂng giÁ CHỮa CHÁy
Khung cơ bản Gấp và tiết kiệm không gian

Kiểu phun Điều chỉnh liên tục từ phun thẳng sang phun sương

Phạm vi xoay (tiếp diễn)

Dọc 25 ° đến 70 ° di động,
xoay bằng tay cầm,
dừng an toàn ở 35 °
Ngang +/- 90 ° tính từ trọng tâm

Kích thước 410 x 640 x 660 mm

Khoảng phun xa Khoảng 50m ở 1600 l/phút
Khoảng 55m ở 2400 l/phút

Trọng lượng 23 kg

THông SỐ Kỹ THuậT
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là chiếc mũ phục vụ cho các hoạt động chữa cháy và 

hợp với công nghệ tiên tiến. Mũ có trọng lượng nhẹ, 
kết quả của  những ý tưởng sáng tạo,  đảm bảo sự bảo 
vệ tối ưu nhưng vẫn mang lại sự thoải mái tối đa trong 

đương đầu với những hoạt động khắc nghiệt nhất trên 
thế giới, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và chứng nhận 
quan trọng nhất cho các sản phẩm mũ bảo hiểm: EN 
443:2008, EN 16471, EN 16473 và ISO 16073:2011.

Với trọng lượng chỉ khoảng 1,3 kg, người sử dụng có 
thể đội mũ bảo hiểm một cách thoải mái và an toàn, 
ngay cả trong suốt thời gian hoạt động dài. Mũ được 
thiết kế có thể vừa vặn với tất cả các kích thước từ 49 
đến 67 với một vỏ mũ bảo hiểm chỉ bằng việc điều 
chỉnh kích thước dễ dàng từ bên ngoài bằng cách xoay 
núm từ bên ngoài.

khuôn đầu của từng người sử dụng. Trọng lượng của 
mũ bảo hiểm được cân thẳng so với trục cơ thể, có thể 
thay thế linh kiện dễ dàng, tháo rời các bộ phận bên 

Ngoài các thiết bị và phụ kiện tiêu chuẩn của mũ chữa 

và phát triển những phụ kiện tùy chọn đi kèm mũ chữa 
cháy phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Một 
trong những sản phẩm  gắn trên mũ tạo ưu thế lớn 

cho nhân viên chữa cháy là camera ảnh nhiệt kết hợp 
cùng đèn pin.

Camera ảnh nhiệt được tích hợp trên mũ chữa cháy 

toàn thế giới. Thiết bị được gắn đơn giản và nhanh 
chóng vào mũ bảo hiểm và hiện trường sẽ được truyền 
sang màn hình hiển thị bằng hình ảnh nhiệt.  Việc tích 
hợp thêm đèn pin  phục vụ cho công tác tìm kiếm cũng 
là một điểm cộng cho chiếc mũ nhiều tính năng này. 
Với sự kết hợp của camera ảnh nhiệt và đèn pin được 
tích hợp trực tiếp trên mũ chữa cháy, những nhân viên 
cứu hỏa sẽ có được sự hỗ trợ tối ưu trong việc tìm kiếm 
người mất tích và phát hiện các đám cháy hay các điểm 
nhiệt. Quan trọng nhất đó là việc các nhân viên chữa 
cháy và cứu hộ có thể “rảnh tay” trong suốt quá trình 
làm việc chỉ với thiết bị được gắn lên phía trước vỏ mũ 
chữa cháy.

Thông số cơ bản của camera ảnh nhiệt
- Độ phân giải cao 384 x 288 pixels
- Kích thước màn hình hiển thị 800 x 600 cm (4:3)
- Hiển thị nhiệt độ từ -40 °C đến 1,200 °C
- Trong lượng nhẹ 319 g (chưa có pin)
- Thời gian hoạt động: 2.5 giờ
- 2 màu đại diện: chế dộ TÌM KIẾM và chế độ hình ảnh
ĐỎ - TRẮNG
- Hoạt động bằng 2 x pin sạc lithium iron phosphate
- Chống nổ.

Mũ CHữA CHáy THẾ Hệ MớI 
HEROS-TITAN
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HEROS-Titan – là sản phẩm tiên tiến và duy nhất trên 

quá trình sử dụng. HEROS – Titan được phát triển để 

Mũ chữa cháy thế hệ mới HEROS-Titan của Rosenbauer 

cứu hộ với thiết kế an toàn quá trình trải nghiệm kết 

cháy HEROS – Titan, hãng Rosenbauer cũng nghiên cứu 

trong mà không cần đến dụng cụ.

Mũ HEROS – Titan được điều chỉnh để phù hợp với 



vệ sinh thanh ray hai bên cửa cuốn
Bước đầu tiên các kỹ thuật viên chuyên nghiệp của 

hãng Rosenbauer khuyên người dùng khi bảo trì cửa 

cuốn là vệ sinh các thanh ray hai bên cửa cuốn để loại 

bỏ bụi bẩn. Sau khi làm sạch, những chiếc thanh này 

cần phải được bôi trơn với chất bôi trơn đúng chủng 

loại. Hãng Rosenbauer chỉ sử dụng hợp chất silicone. 

Với chất bôi trơn thông thường, có khả năng miếng 

nhựa trong các chốt trượt nằm trong thanh ray có thể 

bị ăn mòn. Trong trường hợp này, các chốt trượt trượt 

lên khiến cửa cuốn rất khó di chuyển. Các thanh ray 

của cửa cuốn cần phải được làm sạch ít nhất mỗi năm 

một lần và sử dụng mỡ bôi trơn mới.

Các nút bít
Hãy quan sát các nút bít trong quá trình bảo trì và bảo 

dưỡng. Nếu bị hư hỏng, người dùng có thể đặt hàng 

các bộ phận thay thế từ Phòng Dịch vụ Phụ tùng của 

chính hãng Rosenbauer. Các tấm cửa của cửa cuốn 

Rosenbauer là hãng xe chữa cháy hàng đầu thế giới 
hiện nay và từ lâu đã không còn lạ lẫm với các lực lượng 
PCCC và CNCH trên khắp các tỉnh thành nước ta, đặc 
biệt là những tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ 

CáCH BảO TRÌ BảO DưỡNG CửA CuốN 
PHươNG TIệN CHữA CHáy

cũng phải được vệ sinh tốt nhất bằng xà phòng thông 

thường hoặc sản phẩm dưỡng sơn.

Kiểm tra các thiết bị chuyển mạch
Khi kiểm tra các cửa cuốn người dùng cũng nên đảm 

bảo rằng tất cả các thiết bị chuyển mạch đều hoạt 

động bình thường. Khi mở khoang thiết bị của những 

chiếc xe Rosenbauer đời mới, người lái có thể nhìn 

thấy dấu hiệu này. Nếu chỉ báo này không hoạt động, 

người dùng cần thông báo ngay cho kỹ thuật viên của 

Rosenbauer.

Cửa cuốn chỉ là một chi tiết nhỏ trong tổng thể một 

chiếc xe chữa cháy. Tuy nhiên, nó lại đóng vai trò quan 

trọng trong việc giúp người dùng tiếp cận và sử dụng 

thiết bị. Vậy nên, hy vọng qua bài viết này, người đọc 

cũng như các lực lượng PCCC và CNCH có thể áp dụng 

phương pháp bảo dưỡng kể trên để góp phần giúp 

phương tiện của mình được sử dụng lâu dài.

Chí Minh hay Bình Dương v.v…  Không những hãng 
cung cấp các sản phẩm vô cùng chất lượng và hiệu quả 
đến tay người dùng mà còn chú trọng vào khâu dịch 
vụ sau bán hàng, cụ thể hơn là công tác bảo trì, bảo 
dưỡng để các phương tiện và thiết bị có thể được vận 
hành bền bỉ theo thời gian. Bài viết này sẽ nhấn mạnh 
và hướng dẫn người đọc phương pháp bảo dưỡng một 
bộ phận của xe tưởng chừng như thứ yếu mà lại rất 
quan trọng: cửa cuốn.

Từ trước đến giờ, hầu như tất cả các loại xe của 
Rosenbauer đều được trang bị những cánh cửa cuốn 
dễ sử dụng. Từ đó, các chiến sĩ có thể mở ngăn chứa 
thiết bị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ với một 
số thao tác chăm sóc và bảo trì, những chiếc cửa cuốn 
này có thể được hoạt động trơn tru.

Hướng Dẫn Sử Dụng Sản PHẩm
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NHữNG ĐIều Vô GIá TôI Đã HọC ĐượC Từ NGườI 
CHA LàM LíNH Cứu HOả CủA MÌNH

những bài học mà tôi học được từ bố là vô tận. 
Bố vẫn đang tiếp tục dạy tôi nên người và sống tốt 
hơn mỗi ngày. Tôi sẽ mãi biết ơn cuộc sống đã cho 
tôi một người cha với một công việc “không bình 
thường” – lính cứu hoả tình nguyện.

Bạn sẽ không biết xe xe điện là gì, sẽ không được đi 

dưới ánh đèn nhấp nháy và còi báo động xuyên qua 

cuộc tuần hành ở địa phương mỗi năm. Bạn cũng sẽ 

không biết sự thú vị của việc mang đồ ăn nhẹ cho bố 

mình vào ngày thứ Bảy khi ông phải đến buổi diễn tập 

trực tiếp về phòng cháy chữa cháy. Và bạn đặc biệt 

không biết được cảm giác khi hét lên: “Con yêu bố! Bố 

hãy cẩn thận nhé!” mỗi khi bố vội vã ra khỏi cửa vì sự 

thực là rất có thể ông sẽ không quay về nữa.

Dưới đây là vài điều tôi học được từ quá trình trưởng 

thành đặc biệt ấy.

Ăn tối trễ 3 tiếng vẫn tốt hơn là không ăn
Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh mẹ tôi hâm nóng thức ăn 

cho bố trong lò vi sóng. Nó đã xảy ra gần một triệu lần 

trong chuỗi ngày khôn lớn của tôi. Dường như chiếc 

máy nhắn tin luôn chọn đúng lúc chúng tôi vừa ngồi 

xuống bàn ăn mà reo lên. Thậm chí nó còn chuẩn xác 

(Ảnh: khoahoc.tv)

đến mức biết được khi nào là lúc bố vừa cắn miếng 

thức ăn đầu tiên.

Lần nào cũng vậy, bố tôi khẽ thở dài nhẹ một cái rồi 

đứng ngay dậy và nhanh chóng chuẩn bị đồ ra khỏi 

nhà, còn mẹ thì đặt đĩa của bố vào lò vi sóng. Điều mà 

tôi thích nhất là bố chưa bao giờ từng bực bội hay khó 

chịu vì bị gián đoạn bữa ăn. ông luôn mỉm cười và còn 

pha trò bằng mấy câu hài hước để xoa dịu sự lo lắng 

trên khuôn mặt của mẹ.

Khoảnh khắc bố trở về nhà, đi thẳng vào bếp để lấp 

đầy cái bụng trống rỗng của mình có lẽ là niềm vui lớn 

nhất trong ngày của gia đình. Dù sao thì, ăn tối trễ 3 

tiếng vẫn tốt hơn là không ăn.

Hãy trung thực. Bạn sẽ không bao giờ qua mắt 
được bố
Suốt 20 năm tuổi đời, tôi đã nhận ra một điều chắc 

chắn rằng: Nếu bố muốn biết điều gì, sớm muộn ông 

cũng biết được nó. Thậm chí đôi khi không muốn biết 

đi nữa thì cuối cùng ông cũng biết. Thật đấy, không 

quan trọng bạn khéo lén lút đến thế nào hay giỏi nói 

dối ra sao, bố bạn rồi cũng sẽ phát hiện.

Và chính điều đó đã dạy cho tôi bài học quý giá rằng: 

Đừng bao giờ nói dối. Trung thực không chỉ giúp bạn 

tiến xa hơn trong cuộc sống, nó còn là sự bảo đảm bạn 

sẽ không bao giờ lạc đường.

 Hãy nỗ lực. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng
Vì đặc thù công việc, bố tôi cần vượt qua nỗi sợ không 

gian kín. ông đã chiến thắng thử thách này bằng cách 

ngồi trong một cái thùng giữa sàn nhà để xe mỗi đêm. 

Ban đầu, ông ngồi trong chiếc thùng chỉ vài giây. Đêm 

này qua đêm nọ, ông cứ ngồi như vậy, rồi đột nhiên 

một ngày ông nhận ra mình không còn sợ cảm giác 

ngột ngạt nữa.

Nếu bạn muốn một thứ gì đó, muốn làm việc gì đó giỏi 
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hơn hay muốn trở thành người tốt hơn, hãy nỗ lực cho 

điều đó. Những điều tốt đẹp không bao giờ đến dễ 

dàng cả. Đơn giản là vậy. Việc trở thành một người lập 

dị ngồi trong chiếc thùng ở giữa nhà để xe giống như 

cha tôi thực sự là một bài học tuyệt vời!

Sai lầm sẽ giúp bạn tiến bộ
Tôi thậm chí không thể nhớ được chúng tôi đã bao 

nhiêu lần ngồi lại để nghe bố nói về những vấn đề và 

những thất bại của ông. Bố tôi chưa bao giờ xấu hổ về 

những sai lầm ông đã đối mặt suốt hơn 20 năm qua. 

ông luôn tin rằng, nếu không phạm sai lầm thì tức là 

bạn đang không cố gắng hết sức và chắc chắn bạn sẽ 

không rút ra được bài học gì cả.

Chính điều này đã giúp tôi có nghị lực và dũng cảm 

vượt qua những vấp ngã trong cuộc đời. Càng trưởng 

thành tôi càng nhận ra, không ai là hoàn hảo, chúng 

ta chỉ có thể cố gắng hết mình để trở nên tốt hơn. Sẽ 

thật ấu trĩ nếu ai đó nhận rằng mình là một người hoàn 

hảo!

Sống theo thứ tự ưu tiên: Chúa, chữa cháy và gia 
đình

Tôi biết bạn đang nghĩ gì, làm sao có thể ưu tiên việc 

chữa cháy tình nguyện lên trên gia đình được?

Tôi từng nghĩ giống như một cô bé, chỉ muốn ngồi trên 

đùi bố và xem phim cùng ông, nhưng mỗi khi âm báo 

của máy nhắn tin vang lên, ông lại chạy vội ra khỏi nhà. 

Và đến một ngày, tôi nhận ra mình không nên ích kỷ 

như vậy.

Bố tôi đi là để cứu bố của những người khác đang lên 

cơn đau tim.

Bố tôi đi để giúp bà của những người khác đang bị ngã 

và không thể đứng dậy.

Bố tôi đi để dập tắt ngọn lửa đang nuốt chửng căn nhà 

của một ai đó…

Khi chiếc máy nhắn tin reo lên, tôi phải chia sẻ bố của 

mình, bởi ai đó đang có một ngày tồi tệ hơn tôi rất 

nhiều và họ rất cần bố của tôi. Khi nhận ra điều này, sự 

thất vọng mỗi khi nhìn bố lao ra khỏi nhà đã trở thành 

niềm tự hào lớn nhất trong đời tôi.

Trong 20 năm, tôi đã chứng kiến hình ảnh bố luôn nghĩ 

đến mọi người như thế nào, sẵn sàng lao ra ngoài để 

giúp đỡ người khác ngay khi có tiếng chuông báo.

Trong gia đình tôi, chúng tôi thường cùng nhau cầu 

nguyện, chiến đấu với những đám cháy và yêu thương 

lẫn nhau. Đúng vậy, chính là theo thứ tự đó: Chúa, 

chữa cháy và gia đình.

(Tác giả: Becca Bischel)
Thiện nam (TH)
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