Báo cáo về an toàn kết cấu đỡ bồn nước
1. Hiện trạng
Bồn nước (loại inox hoặc nhựa) ngày càng được sử dụng tại Việt Nam. Với giá cả hợp
lý, dễ dàng lắp đặt, vận chuyển, độ bền cao, cơ động hơn so với kiểu bể xây, nên đây
là những lý do khiến sản phẩm bồn nước được nhiều gia đình và cơ quan sử dụng,
khiến sản phẩm này có sức tiêu thụ mạnh trong nhiều năm gần đây.
Có tới 90% sản phẩm lưu thông trên thị trường hiện nay, chủ yếu là bồn inox và bồn
nhựa composit, được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong nước, với gần 20 nhà cung
cấp. Trong đó, các thương hiệu Tân Á của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Sơn Hà gần
như bao quát thị trường, với hàng ngàn đại lý, nhà phân phối.
Trên các tòa nhà cao tầng, các bồn chứa nước được lắp đặt và sử dụng có thiết kế và
thường theo đúng theo thiết kế. Tuy nhiên, gần như trên nóc các tòa nhà riêng lẻ trong
đô thị và nông thôn, các khu tập thể cũ, đều có lắp đặt bồn chứa nước bằng inox hoặc
bằng nhựa hoàn toàn theo kinh nghiệm, bố trí tùy thích (Hình 1). Mặc dù trên thị
trường có nhiều thương hiệu bồn nước như Sơn Hà, Toàn Mỹ, Tân Á... song cách thức
lắp đặt khá đơn giản.

Hình 1. Hình ảnh các bồn nước được lắp đặt trên nóc của các khu tập thể cũ
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Chỉ cần một giá đỡ bằng inox hoặc đặt lên bệ xây bằng gạch trên mái nhà, là mỗi gia
đình đã có thể yên tâm về việc chứa nước phục vụ sinh hoạt cho mình. Có những nơi,
người dân còn đặt bồn chứa nước ngay sát mép tường gần lề đường, bờ rào chắn trên
chân đế bằng gạch rất nguy hiểm nếu bị đổ xuống (Hình 2).

Hình 2. Một số hình ảnh về các bồn nước được lắp đặt trên nóc nhà dân
Một vấn đề khác là khi mua sản phẩm, khách hàng dường như chỉ chú trọng nhu cầu
sử dụng, giá tiền mà chưa quan tâm được hết đến việc chọn loại phù hợp, lắp đặt và sử
dụng sản phẩm an toàn, đúng cách.
Theo thời gian, các bồn nước này bị hỏng xuống cấp, tiềm ẩn những nguy cơ có thể
gây tai nạn bất cứ lúc nào. Chỉ riêng khu vực nội thành Hà Nội có hàng vạn bồn chứa
nước được lắp đặt trên nóc các khu tập thể cũ. Người dân sinh sống dưới chân những
khu tập thể này ví chúng như những "quả bom nổ chậm".
Những sự cố liên quan đến chất lượng chân đế đỡ bồn inox đã xảy ra trong thời gian
gần đây là hồi chuông cảnh tỉnh về việc lắp đặt bồn chứa nước không hợp lý như hiện
nay. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/9/2014, tại trường Tiểu
học Diễn Tháp (xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An khi bồn nước của trường
đã rơi xuống đè chết hai em học sinh; em còn lại bị gãy chân (Hình 3). Tuy nhiên, cho
đến nay vẫn chưa có kiểm tra và hướng dẫn việc lắp đặt bồn nước an toàn, đúng cách.
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Vì vậy, việc hiểu rõ các loại bồn nước và hướng dẫn lắp đặt an toàn là cần thiết nhằm
giúp tránh các sự cố không đáng có liên quan đến bồn nước.

Hình 3. Hiện trường vụ tai nạn ngày 11/9/2014, tại huyện Diễn Châu, Nghệ An
2. Các loại bồn nước
Trên thị trường, về cơ bản có các loại bồn nước đặt thẳng đứng, nằm ngang hoặc hình
cầu, làm bằng inox hoặc bằng nhựa ... (xem các Hình 4 và 5). Dung tích của các loại
bồn từ 500 L đến 30.000 L (xem các Bảng 1 và 2).
Mặc dù các bồn nước loại này thuận tiện hơn so với các bể xây nhưng như đã nói, vị
trí và liên kết với kết cấu nhà, trong một số trường hợp có thể không đảm bảo ổn định,
an toàn, dẫn đến nguy cơ gây sự cố.

Hình 4. Các loại bồn nước inox (loại thẳng đứng, loại nằm ngang, loại hình cầu)
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Hình 5. Các loại bồn nước nhựa (loại thẳng đứng, loại nằm ngang)
Bảng 1. Các loại bồn inox
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bồn đứng

Bồn ngang

Bồn đứng 500L
Bồn đứng 700L
Bồn đứng 1000L
Bồn đứng 1200L
Bồn đứng 1500L Φ 960
Bồn đứng 1500L Φ1140
Bồn đứng 2000L
Bồn đứng 2500L
Bồn đứng 3000L
Bồn đứng 3500L
Bồn đứng 4000L
Bồn đứng 4500L
Bồn đứng 5000L
Bồn đứng 6000L
Bồn đứng 7000L

Bồn ngang 500L
Bồn ngang 700L
Bồn ngang 1000L
Bồn ngang 1200L
Bồn ngang 1500L – Φ960
Bồn ngang 1500L – Φ1140
Bồn ngang 2000L – Φ1140
Bồn ngang 2000L – Φ1380
Bồn ngang 2500L – Φ1140
Bồn ngang 2500L – Φ1380
Bồn ngang 3000L
Bồn ngang 3500L
Bồn ngang 4000L
Bồn ngang 4500L
Bồn ngang 5000L
Bồn ngang 6000L
Bồn ngang 7000L
Bồn ngang 8000L
Bồn ngang 10000L
Bồn ngang 15000L
Bồn ngang 20000L
Bồn ngang 25000L
Bồn ngang 28000L
Bồn ngang 30000L
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Bảng 2. Các loại bồn nhựa
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bồn đứng

Bồn ngang
Bồn nhựa đứng 300L
Bồn nhựa đứng 500L
Bồn nhựa đứng 700L
Bồn nhựa đứng 1000L
Bồn nhựa đứng 1500L
Bồn nhựa đứng 2000L
Bồn nhựa đứng 3000L
Bồn nhựa đứng 4000L
Bồn nhựa đứng 5000L

Bồn nhựa ngang 300L
Bồn nhựa ngang 500L
Bồn nhựa ngang 700L
Bồn nhựa ngang 1000L

3. Một số sự cố liên quan đến bồn nước
Tại TP.HCM, ngày 7-9-2011, hai thanh niên đang ngồi làm việc trước cổng một Công
ty tại đường Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) thì bị một bồn nước 500 lít ở
độ cao gần 6m rơi xuống làm một người tử vong tại chỗ, người khác bị thương nặng.
Tại Vĩnh Phúc, ngày 13-6-2012, một cụ bà gần 80 tuổi đang ngồi rửa chén thì bị bồn
nước dung tích 1.000 lít rơi từ nóc nhà tắm xuống đè lên người khiến cụ chết tại chỗ.
Tại Hà Nội, ngày 19-5-2014, một chủ nhà tại khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh
Trì kiểm tra bồn nước inox 1.500 lít trên nóc nhà thì phát hiện chiếc bồn đã bị đổ sụp
xuống nền bêtông, có thể lăn xuống mái nhà hàng xóm bất cứ lúc nào.
Một thanh niên là chủ nhà tại Quận Bình Tân (TP.HCM) kể lại rằng bồn nước nhà anh
đã rơi làm sập mái nhà và gác lửng của nhà hàng xóm khiến anh phải bồi thường hơn
10 triệu đồng. Đây là loại lồn nước inox 1.000 lít đã mua và được chủ nhà sử dụng
hơn một năm. Sau sự cố trên, phần chân đế được bán kèm với bồn bị xé toạc, lơ lửng
trên sân thượng...
Gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/9/2014, tại trường Tiểu học
Diễn Tháp (xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An khi bồn nước của trường đã rơi
xuống đè chết hai em học sinh; em còn lại bị gãy chân.
Vì vậy, việc lắp đặt bồn nước đúng cánh an toàn là thực sự cần thiết.
4. Về hiện trạng lắp đặt sản phẩm
Hiện nay, người tiêu dùng thông thường mua sản phẩm bồn nước qua các cửa hàng,
đại lý sau đó về tự lắp đặt hoặc thuê thợ điện nước lắp đặt sản phẩm.
Đa số sản phẩm bồn nước thường được đặt trên sân thượng của các ngôi nhà. Cá biệt,
một số hộ gia đình do không có mái nhà, hoặc không có vị trí lắp đặt thuận lợi nên tự
lắp đặt hoặc tự thiết kế thêm các giá đỡ để sản phẩm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
của nhà sản xuất.
Việc lắp đặt sản phẩm về nguyên tắc phải tuân theo các quy định và hướng dẫn của
nhà sản xuất. Tuy nhiên, do người sử dụng và thợ lắp trong một số trường hợp không
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theo đúng quy định và hướng dẫn của nhà sản xuát dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi sử
dụng. Ngoài ra, các bồn nước (bao gồm cả chân đỡ) đặt trên mái nhà phần lớn chưa
được tính toán kiểm tra chịu các tải trọng do gió và giông lốc nên nguy cơ sự cố liên
quan đến bồn nước có thể cao hơn trong trường hợp có gió xoáy và bão mạnh.
5. Các khuyến cáo, giải pháp khắc phục khi lắp đặt
- Lựa chọn sản phẩm và dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Giá đỡ bể nước cần kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng (đường hàn, vật liệu,
khả năng chịu lực...)
- Về vị trí đặt bồn nước: chắc chắn, an toàn và ổn định (đối với bộ phận kết cấu nhà
đỡ hệ bồn nước). Mặt bằng để sản phẩm phải phẳng, vững chắc (đối với mái
nghiêng, ví dụ phải xây trụ vững chắc tạo phẳng để đặt giá đỡ bồn nước) và phải
chịu lực gấp ít nhất 4 lần tải trọng của bồn. Ngoài ra, vị trí lắp đặt không quá gần
mép lan can, mép mái, phía dưới không có nhiều người qua lại.
- Định vị và liên kết chặt bằng bulông hay hàn neo chắc chắn giữa giá đỡ bồn nước và
kết cấu đỡ phía dưới theo hướng dẫn lắp đặt giá đỡ của nhà sản xuất.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt của sản phẩm được nhà sản xuất
dán trên sản phẩm. Lắp đặt và kiểm tra sự lắp đặt bồn nước lên giá đỡ theo đúng
hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Đối với các bồn nước có vị trí đặt quá cao so với mặt đất nên được neo chặt thêm cả
phần bồn xuống kết cấu phía dưới để phòng chống bão và giông lốc.
- Nếu có điều khiện có tường, bờ bao xung quanh (không cần quá cao, chỉ cần cao
khoảng 1/3 chiều cao của thân bồn.
- Định kỳ 1 năm 1 lần kiểm tra vị trí lắp đặt, chân đế, vệ sinh sạch bồn.
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