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THUYẾT MINH VỀ CÁI PHÍCH NƯỚC 

 

1. Lập dàn ý thuyết minh về cái phích nước 

a. Mở bài 

Đồ dùng quen thuộc nhà nào cũng có đó là phích nước để đựng nước, giữ nhiệt, giữ lạnh. 

b. Thân bài 

- Tên gọi, xuất xứ 

+ Xuất hiện từ rất lâu, bình thủy tên gọi là “phích” theo phiên âm bằng tiếng Pháp. 

+ Các loại phích nước: phích nước có nhiều loại, kiểu dáng khác nhau, không chỉ để giữ 
nóng mà còn giữ lạnh. Có loại to, loại nhỏ, loại cao, loại thấp nhiều kích cỡ khác nhau. Loại 
to có thể chứa 2,5 lít nước, loại nhỏ có thể chứa 0,5 lít nước. Ngoài loại giữ nóng như thông 
thường còn có loại chức năng giữ lạnh. 

- Cấu tạo, chất liệu 

+ Vỏ phích nước: cấu tạo bằng sắt hoặc bằng nhựa. 

+ Thân phích thường làm bằng nhựa. 

+ Quai phích thường cùng chất liệu với vỏ. 

+ Tay cầm thường làm bằng nhựa. 

+ Nút phích: chủ yếu được làm bằng nhựa đặc biệt giúp giữ nhiệt. 

+ Ruột phích: làm bằng thủy tinh có tráng thủy sẽ giữ nhiệt độ cho nước. 

- Sử dụng bảo quản phích nước 

+ Sử dụng: phích mới mua các bạn không nên đổ nước sôi vào ngay như vậy phích sẽ bị 
nứt, bể ngay. Trước tiên nên cho nước ấm thời gian khoảng 30 phút, sau 30 phút ấy hãy đổ 
nước sôi. 

+ Bảo quản phích nước 

+ Làm sạch phích vào vào ít giấm nóng, đậy chặt nắp lại rồi dùng lực từ bên ngoại lắc nhẹ 
rồi để khoảng 30 phút, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch lại để lọc bỏ đi những chất cặn bên 
trong. 

+ Giữ nhiệt cho phích nước lâu dài hơn bạn cần chú ý không nên cho nước nóng quá đầy 
vào phích, nên để một khoảng nhỏ rồi hãy đậy nắp lại. 
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+ Để xa tầm tay trẻ em để tránh gây bỏng cho trẻ em. 

+ Tránh va đập mạnh với các vật cứng có thể làm hỏng phích nước. 

c. Kết bài 

- Chiếc phích nước dù làm bằng gì và hình dạng thế nào cũng đều mang lại tiện ích và giúp 
ích rất nhiều cho con người trong đời sống hàng ngày. 

2. Viết đoạn văn ngăn thuyết minh về cái phích nước 

Phích nước là đồ dùng để giữ nhiệt cho nước nóng, rất thông dụng và thường có trong mọi 
gia đình. Phích nước có hình trụ, cao khoảng 35 - 40cm (giúp cho phích có thể đứng thẳng 
mà không bị đổ). Về cấu tạo: Phích nước được làm theo nguyên lý chống sự truyền nhiệt 
của nước, gồm hai bộ phận: ruột phích và vỏ phích. Ruột phích là bộ phận quan trọng nhất. 
Nó được làm bằng hai lớp thuỷ tinh. Ở giữa là môi trường chân không làm mất khả năng 
truyền nhiệt của nước ra ngoài, ở phía trong lòng và ngoài của ruột phích là lớp thuỷ tinh 
được tráng bạc có tác dụng hắt nhiệt trở lại để giữ nhiệt. Gắn với chiếc miệng nhỏ nhắn là 
cái nút có thể làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa cứng luôn vừa khớp với miệng phích để cản trở 
sự thoát hơi nước và sự đối lưu truyền nhiệt của nước. Khách đến chơi nhà không phải "đốt 
than quạt nước" vì đã có phích ủ sẵn nước nóng pha trà mời khách rồi... Như vậy có thể nói: 
Phích nước đã góp phần tạo nên một nét đẹp văn hoá ở Việt Nam. 

3. Thuyết minh về cái phích nước - Bài tham khảo số 1 

Vào mùa đông giá lạnh, để bảo vệ cho họng cũng như sức khỏe của mình, con người có 
nhu cầu sử dụng nước ấm. Nhưng nhiệt độ ngoài trời mùa đông rất thấp, làm thế nào để 
người ta có thể giữ nước luôn ấm? Câu trả lời đó chính là phích nước. Đây được coi như 
một vật thần kì có tác dụng lớn đối với đời sống của con người nhất, là trong những ngày 
nhiệt độ thấp. 

Phích nước từ lâu đã rất quen thuộc đối với đời sống con người, đó là một dụng cụ có công 
dụng để đựng nước nóng. Hiện nay, có nhiều loại nước với thương hiệu và dung tích khác 
nhau, tuy nhiên phổ biến là phích nước có dung tích 1,5 L và thương hiệu nổi tiếng nhất 
người ta thường biết đến là phích nước Rạng Đông. Nhiệt độ phích nước giữ được cho nước 
là từ 70 - 90 độ C tùy vào thời gian chế nước vào phích. 

Phích nước không phải là một vật dụng của cấu tạo quá phức tạp. Phích bao gồm vỏ bên 
ngoài. Trước đây, vỏ phích phổ biến được làm bằng nhôm. Điều này sẽ khiến bảo vệ phần 
ruột phích dễ hơn và bền hơn. Tuy nhiên, để giảm giá thành cũng như giúp việc sử dụng 
phích tiện lợi hơn, người ta còn sản xuất phích với vỏ bằng nhựa. Vỏ phích có nhiều màu 
khác nhau như màu xanh màu, đỏ, tím… có in thêm các họa tiết hoa rất bắt mắt. Bên cạnh 
của vỏ phích thường sẽ có quai phích. Mỗi phích thường gồm hai quai, một quay cầm phía 
bên cạnh và một quai sách bên trên. Phần đáy của lớp vỏ được thiết kế chắc chắn và cân 
đối để có thể đặt phích đứng một cách dễ dàng. Phích bên trên thường có nắp đậy, nắp của 
phích thường sẽ được thiết kế hình tròn với bán kính khoảng 10 cm. Trước đây nắp phích 
thường sẽ được thiết kế là một nút đậy bằng gỗ, hình trụ. Tuy nhiên hiện nay phổ biến nhất 
là các loại nắp phích xoáy. Sẽ có một cốc nhựa úp bên trên nắp phích. Bộ phận bên trong 
quan trọng nhất của phích đó chính là ruột phích. Ruột phích được cấu tạo bởi hai lớp thủy 
tinh trong và giữa hai lớp thủy tinh này có một khoảng chân không. Phần ruột phích được 
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tráng bạc bóng để nhằm giảm sự chuyển nhiệt của nước ra bên ngoài. Chính bởi vậy, khi đổ 
nước vào phích, nhiệt độ ấm luôn được đảm bảo. Vì ruột phích được cấu tạo bởi hai lớp 
thủy tinh nên rất dễ vỡ. 

Như chúng ta đã biết, công dụng lớn nhất của các nước đó chính là dùng để để giữ nhiệt 
cho nước. Thời gian giữ nhiệt sẽ phụ thuộc vào từng loại phích khác nhau. Tuy nhiên thời 
gian trung bình mà phích có thể giữ được nhiệt độ cho nước đó chính là là từ 4 tới 6 tiếng. 

Phích là một loại vật dụng cần thiết nên khi chọn phích chúng ta cần chọn một cách kỹ lưỡng 
và cẩn thận, đặc biệt cần để ý đến phần ruột phích. Bởi nếu như chọn không kỹ, phần ruột 
phích thiết kế mỏng hay quá kém sẽ khiến chúng ta khhi chế nước vào sẽ rất dễ xảy ra tình 
trạng nổ gây nguy hiểm rất lớn đối với tính mạng của con người. Trong quá trình sử dụng, 
chúng ta cũng nên bảo quản phích một cách cẩn thận, khi đổ nước không nên đổ đầy mà 
nên để một khoảng không để phích có thể giữ nhiệt được lâu hơn. Ngoài ra, với đặc tính tính 
giữ nước nóng nên cần để phích tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ để tránh gây tình trạng bỏng. 
Nên để phích ở một vị trí bằng phẳng và trong các góc khuất để tránh phích bị đổ hoặc va 
chạm gây vỡ phích. Phần quai xách hay quai cầm cũng luôn luôn cần phải được kiểm tra độ 
chắc chắn để khi xách không lỏng lẻo. Phần vỏ trải qua một thời gian sử dụng thường việc 
bảo vệ cho phần ruột phích sẽ kém đi, vì vậy chúng ta cần phải kiểm tra để thay vỏ phích kịp 
thời. 

Cùng với sự phát triển của thị trường, hiện nay người ta còn sản xuất ra các loại phích điện 
bên cạnh phích truyền thống và độ phổ biến của loại phích này ngày càng cao vì đây là một 
loại phích ngoài việc giữ nhiệt người ta có thể sử dụng để cắm nước được. Tuy nhiên, khi 
sử dụng người dùng cần hết sức cân nhắc vì nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gây ra tình trạng 
điện giật. 

Có thể nói, phích là một loại vật dụng quan trọng và cần thiết đối với đời sống của mỗi con 
người, đặc biệt là vào trong mùa đông giá lạnh. Bởi thế, mỗi gia đình cần có cho mình ít nhất 
một chiếc phích nước để chứa nước và giữ nước ấm nhằm bảo vệ sức khỏe của mình. 

4. Thuyết minh về cái phích nước - Bài tham khảo số 2 

Dù giàu hay nghèo thì mỗi gia đình cũng có một cái phích để đựng nước nóng. Phích nước 
là một đồ vật quen thuộc, rất tiện dụng cho cuộc sống hàng ngày. 

Phích có nhiều loại và có nhiều kích cỡ khác nhau. Loại nhỏ chứa được khoảng nửa lít, loại 
lớn chứa được hai lít hoặc hai lít rưỡi. Các thương hiệu được nhiều người ưa dùng là phích 
Rạng Đông của Việt Nam hay phích Trung Quốc, vừa tốt vừa bền, giá cả lại hợp lí. 

Vỏ phích gồm quai xách, nắp, thân và đáy thường được làm bằng sắt, nhôm, trang trí đẹp 
mắt, có tác dụng bảo quản ruột phích. Nút nhựa hoặc sắt, hoặc tráng men, in hoa hay bình 
chim, hình thú rất đẹp. Nút phích bằng gỗ xốp nhẹ, bọc vải thun màu trắng được làm bằng 
chất dẻo, quai xách bằng nhôm hoặc bằng nhựa. Tuy nhiên bộ phận quan trọng nhất là ruột 
phích. Ruột phích được cấu tạo bằng hai lớp thủy tinh mỏng cách nhau khoảng chân không. 
Lòng phích tráng bạc. Đáy phích có van hút khí và núm thủy ngân. Phích tốt có thể giữ được 
nước nóng trong một ngày. 

Quan trọng, là bạn phải biết cách chọn phích. Đầu tiên, mở nắp phích ra , nhìn từ miệng 
phích xuống dưới đáy, lớp bạc tráng phải đều. Điểm màu sẫm ở chỗ van hút khí càng nhỏ 
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càng tốt thì sẽ giữ nhiệt được lâu. Áp miệng phích vào tai, nghe có tiếng o o đều đều là tốt. 
Bạn nên cẩn thận khi tháo đáy phích để xem núm thủy ngân có còn nguyên vẹn hay không. 
khi phích mới mua về, không được rót nước sôi ngay mà chỉ rót nước nóng khoảng 50 đến 
60 độ, để khoảng nửa tiếng rồi đổ nước đó đi, rót nước sôi vào. Làm như vậy phích sẽ không 
bị vỡ. 

Đổ nước cũ ra, tráng qua một lượt cho sạch cặn đọng trong lòng phích, rồi mới rót nước sôi 
vào và vặn nắp thật chặt. Và quan trọng là phải để tránh tầm tay của trẻ em. 

Phích là vật dụng quen thuộc trong đời sống. Nó có thể giữ được nước sôi ở khoảng 80 đến 
90 độ. Và nó trở thành một vật dụng không thể thiếu của mỗi gia đình. 
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