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PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Kiến trúc bao giờ cũng phản ánh xã hội, công nghệ, sự tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật. Trên thế giới, hình thức kiến trúc nói chung, 
kiến trúc mặt đứng nói riêng vô cùng đa dạng đã được xây dựng rất 
nhiều phương thức và phương pháp khác nhau. Đến nay, tại nhiều 
thành phố, nhất là các thành phố có lịch sử phát triển nhà cao tầng lâu 
đời như Chicago, New York… tốc độ phát triển nhà cao tầng chậm 
hẳn lại, ít có xây mới mà chủ yếu là cải tạo để hoàn thiện hơn. Xây 
dựng mới nhà cao tầng ngày nay chỉ tập trung chủ yếu ở các nước 
đang phát triển và chậm phát triển ở châu Á, châu Phi.  

Việt Nam cũng là một đất nước đang phát triển mạnh. Trong 
khoảng hai năm gần đây, loại hình nhà cao tầng được xây dựng nhiều, 
và ngày càng nhiều hơn. Còn rất nhiều vấn đề bất cập và cấp bách 
trong thiết kế, xây dựng, thẩm định và quản lý chất lượng công trình 
nhà cao tầng ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi chúng ta cần nghiêm túc 
nhìn lại, đánh giá và tìm con đường đi, hướng phát triển phù hợp nhất 
để loại hình kiến trúc nhà cao tầng, cao ốc đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng thực tế, tránh những hậu quả khó khắc phục để chúng tạo được 
biểu tượng và bộ mặt cho những thành phố lớn. Tuy nhiên với sự phát 
triển vượt bậc ngày nay về công nghệ thì phương pháp thiết kế kiến 
trúc và thi công các cao ốc tại Viện Nam vẫn còn khá cũ và lạc hậu. 
Đây là một yếu tố làm cho tư duy và tính sáng tạo trong thiết kế của 
thế hệ kiến trúc sư trẻ bị kìm hãm chưa thể bứt phá. 

Công nghệ sản xuất đắp dần, hay còn gọi là công nghệ in 3D, 
đã trở nên quan trọng trên thế giới đến mức hầu như mỗi ngày đều có 
những bài báo khác nhau ca ngợi sự tân tiến của nó. Theo nhiều nhà 
phân tích khắp nơi trên thế giới, đây cũng chính là “chìa khóa” công 
nghệ cho tương lai mà bất cứ doanh nghiệp nào, bất cứ ngành công 
nghiệp sản xuất nào, và bất cứ quốc gia nào đều phải chú ý, để hiểu 
được tầm quan trọng, các ứng dụng và các cơ hội về sản xuất, kinh tế 
hay xã hội liên quan. Ngành công nghiệp xây dựng đang rất chờ đón 
việc áp dụng các công nghệ tiên tiến để có thể cho ra những công trình 
có cấu trúc ấn tượng, các công trình bền vững hơn nhưng thời gian thi 
công lại được rút ngắn mà chất lượng an toàn lao động vẫn được đảm 
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bảo hoặc thậm chí là cải thiện.Trong lúc đó, công nghệ in 3D lại trở 
thành một hiện tượng phổ biến trong ngành kiến trúc xây dựng, được 
áp dụng trong nhiều dự án trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam 
không nhiều người biết và có đầy đủ kiến thức về công nghệ in 3D 
trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Vì vậy bài nghiên cứu này sẽ 
chứng minh rằng đã đến lúc áp dụng công nghệ tuyệt vời này vào việc 
thiết kế kiến trúc mặt đứng là hoàn toàn đúng đắn. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Kiến trúc mặt đứng công trình thấp tầng và 
cao tầng 

Phạm vi nghiên cứu:  TP. Hồ Chí Minh 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng tiêu chí thiết kế kiến trúc sử dụng công nghệ in 3D  

Đề xuất mô hình thiết kế kiến trúc mặt đứng ứng dụng công nghệ in 
3D 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điền dã:  

Khảo sát tình hình thực trạng kiến trúc mặt đứng tại Việt Nam 

Phương pháp so sánh:  

So sánh giữa phương pháp thiết kế kiến trúc truyền thống và phương 
pháp thiết kế kiến trúc kết hợp in 3D 

Phương pháp thống kê:  

Thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng 
khác nhau của công nghệ in 3D 

Phương pháp phân tích tổng hợp:  
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Phân tích những nguồn tài liệu đã được nghiên cứu và bổ sung và đưa 
ra kết luận có tính chính xác nhất đối với nghiên cứu của mình 

5. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 
Vấn đề tìm ra một phương pháp mới trong thiết kế kiến trúc 

không phải là vấn đề chưa được nghiên cứu, đã có rất nhiều bài 
nghiên cứu liên quan đến đề tài này. Tùy vào mục tiêu cụ thể của đề 
tài đặt ra mà sẽ có đối tượng nghiên cứu riêng. Cũng tương tự, đã có 
rất nhiều ý tưởng thiết kế dành cho mặt đứng kiến trúc tuy nhiên chưa 
được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng trên những cơ sở khoa học và chưa 
nói tới vấn đề sử dụng công nghệ  in 3D một cách hoàn chỉnh. 

Trong nghiện cứu “A Performative Approach To 3D Printed 
Architecture” của tác giả Luca Breseghello cũng đã đi tìm và khai thác 
tiềm năng của những giá trị mà công nghệ in 3D mang lại mà cụ thể là 
sử dụng thép để in ấn, đây không những là một bước đột phá trong 
ngành cơ khí mà còn mở ra một tương lai mới cho nhiều ngành công 
nghiệp khác mà trong đó có kiến trúc. Từ kết quả của bài nghiên cứu 
này tôi lấy nó để đặt một viên đá nền tảng và dựa vào đó để xây dựng 
nghiên cứu của mình. 

Nghiên cứu “3D Printing In Architecture” của tác giả Mihai 
Potra mục tiêu chính của nghiên cứu này để chứng minh rằng công 
nghệ in 3D là để in vật thể theo yêu cầu, thực hiện hóa trí tưởng tượng 
của con người. Nó có một ứng dụng khổng lồ đối với nên văn minh 
đương đại. Vậy làm sao cho công nghệ này được dùng trong vùng sâu 
vùng xa, nơi thiếu tài nguyên như ở sa mạc. Đấy chính là vấn đề đặt ra 
cần giải quyết trong bài nghiên cứu khi mà tính nhân văn đang được 
đề cao trong xã hội. Sử dụng cát và một vài vật liệu có sẵn để vận 
hành. Công nghệ in 3D ở vùng xa có thể tạo ra công cụ hoặc phụ tùng 
thay thế cho những hư hại và nhiều loại của vật thể hữu ích khác cho 
nơi này. Tuy nhiên tiềm năng lớn nhất của nó ở vùng xâu vùng xa 
nằm ở chỗ nó không chỉ sản xuất công cụ nhỏ mà còn cả hệ thống xây 
dựng và kiến trúc. Từ đó có thể mở rộng lớn hơn như xây dựng ở mặt 
trăng, sao hỏa…Đó là một khía cạnh hoàn toàn mới mà bài nghiên 
cứu đã đề cập tới từ đó ta có thể thấy công nghệ in 3D có vô vàn biến 
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thể để có thể thực hiện hóa và cho thấy hoàn toàn có thể áp dụng tại 
Việt Nam. 

Nghiên cứu “3D Concrete Printing In Architecture” của tác 
giả Marjolein Marijnissen. Một trong những diễn biến mới trong kiến 
trúc và xây dựng là in 3D với bê tông như vật chất chính. Kỹ thuật này 
có thể tạo ra công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung 
bình trên thế giới. Do tối ưu hoá quy trình in ấn vật chất và chi phí 
nhân công có thể giảm, chừa chỗ trống cho việc cá nhân hoá của công 
trình. Quá trình này sẽ thay đổi thiết kế nhà hiện đại, về mặt kết cấu 
cho kết quả tốt hơn. 

Vậy với đề tài “Kết hợp công nghê in 3D vào thiết kế kiến 
trúc mặt đứng” đây là một đề tài mới và hấp dẫn và chưa được nghiên 
cứu. Dựa vào những nghiên cứu trước đó, bài nghiên cứu này có kế 
thừa những kết quả có sẵn tuy nhiên sẽ đi sâu và ứng dụng vào một 
đối tượng cụ thể là “Kiến trúc mặt đứng”. Tôi rất mong muốn làm đề 
tài này, qua đề tài này có thể thấy công nghệ in 3D là một bước cách 
mạng trong thiết kế kiến trúc trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng, nếu ứng dụng sẽ có kết quả tốt sẽ mang tính khả thi rất cao. 

PHẦN NỘI DUNG 
 
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG VÀ 
CÔNG NGHỆ IN 3D 
1.1 ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM 
1.1.1 Khái niệm kiến trúc mặt đứng 
Kiến trúc mặt đứng là hình chiếu thẳng vuông góc của một công trình 
lên mặt phẳng ở phía trước công trình tiếp giáp giao thông công cộng, 
phân tách không gian, làm vỏ bao che giữa 2 môi trường bên trong và 
bên ngoài, được chú trọng nghiên cứu xử lý các biện pháp kiến trúc 
hợp lý, hài hòa với việc điều chỉnh vị trí, kích thước, số lượng và các 
quy luật hợp nhóm giữa các yếu tố hình dạng, khoảng mở, màu sắc, 
chất liệu bề mặt, chi tiết trang trí, ánh sáng, bóng và môi trường. 

1.1.2 Công nghệ in 3D 
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1.1.2.1 In 3D 
Giá trị cơ bản của in 3D là khả năng tạo đối tượng ba chiều bằng 

quá trình sắp đặt theo lớp. In 3D là in ra nội dung lên từng lớp, các lớp 
được in lần lượt chồng liên tiếp lên nhau, từng lớp từng lớp. Mực in 
chính là vật liệu muốn áp lên vật thể 3D, có thể là nhựa, giấy, bột, 
polymer, hay kim loại …các vật liệu này có đặc điểm là có sự kết dính 
với nhau để vật liệu lớp bên trên kết dính với lớp bên dưới được. 

1.1.2.2 Công nghệ in 3D 
Công nghệ in 3D hay công nghệ tạo mẫu nhanh là cách thức để 

thực hiện việc in 3D, hay cách thức để máy in 3D hoạt động. Ngày 
nay công nghệ in 3D phát triển rất đa dạng, với mỗi sản phẩm 3D có 
thể được in ra với nhiều loại vật liệu khác nhau, vật liệu dạng khối, 
dạng lỏng, dạng bột bụi. Với mỗi loại vật liệu cũng có nhiều phương 
thức để in như sử dụng tia laser, dụng cụ cắt, đùn ép nhựa … Cách 
thức in thì có in từ dưới lên, in từ đỉnh xuống.  

1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG 
1.2.1 Kiến trúc mặt đưng và các yếu tố tác động kiến trúc mặt đứng 
1.2.1.1 Hình dạng 

Hình dạng của một Kiến trúc Mặt đứng bao gồm các thành 
phần thẳng đứng dạng tuyến và các đơn diện đơn thẳng đứng. Các 
thành phần thẳng đứng dạng tuyến được xác định bởi chiều dài, chiều 
rộng, phương hướng và vị trí của tuyến, định hình các cạnh và các góc 
tạo nên bởi cạnh giới hạn vô hình bởi sức căng thị giác. Nhiều tuyến 
tạo nên tính liên tục trong trường nhìn tạo thành diện. Các diện đơn 
thẳng đứng gồm có các diện cong và diện phẳng thẳng đứng. Các diện 
cong tạo chiều hướng tỏa ra bên ngoài, còn các diện phẳng thẳng đứng 
tạo hình chiếu thẳng góc, dễ dàng cảm thụ hơn, được xác định bởi 
chiều dài và chiều rộng. [1], [3]  
1.2.1.2 Khoảng mở 
1.2.1.3 Màu sắc và sắc độ 
 Trên cùng một diện thẳng đứng với chiều dài và chiều rộng 
thuần túy, việc thay đổi màu sắc và sắc độ sẽ tác động lên tâm lý của 
con người lên mặt đứng đó, tạo cảm giác khác nhau về kích thước tỷ 
lệ. 
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1.2.1.4 Chất liệu bề mặt và màu sắc trang trí 
 Cùng với màu sắc, chất liệu bề mặt ảnh hưởng tới trọng lượng 
thị giác, tỉ lệ của diện và mức độ nó phản chiếu ánh sáng, phản xạ âm 
thanh. [1], [3]  
 Chiều hướng, kích thước các mẫu chi tiết có thể làm biến 
dạng hoặc phóng đại hình dáng của diện [1],[3]  
1.2.1.5 Ánh sáng và bóng đổ 
 Ánh sáng bao gồm ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. 
Ánh sáng tự nhiên tác động lên mặt đứng, chịu ảnh hưởng của các 
khoảng mở, biến đổi theo thời tiến và thời gian, biến đổi theo cảnh 
quan. Ánh sáng nhân tạo tác động lên mặt đứng, làm sinh động màu 
sắc và chất liệu bề mặt bằng nhiều kiểu chiếu sáng như chiếu sáng 
tổng thể, chiếu sáng tập trung và chiếu sáng cục bộ theo nhiều dạng: 
dạng điểm, tuyến, diện và khối [1],[3]  
   
1.2.1.6 Môi trường 
 Gồm môi trường thiên nhiên và môi trường nhân tạo. Môi 
trường thiên nhiên như cỏ cây, bầu trời, mây, mặt nước làm mềm mại 
và tươi mát cho mặt đứng kiến trúc. Môi trường nhân tạo làm theo quy 
hoạch như hệ thống điện, nước, điện thoại, các tiện ích đường phố: 
cây xanh, đèn giao thông, biển báo, trang trí vỉa hè, nhà vệ sinh công 
cộng, thùng rác, ghế ngồi; các công trình phụ: tượng đài, vòi nước. 
Môi trường nhân tạo được xử lý tốt sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp cho kiến 
trúc mặt đứng. [1],[3],[6] 
1.2.2 Những quy luật tổ hợp kiến trúc 

1.1.2.1 Quy luật tương phản và vi biến 

 Tương phản là sự khác biệt nhiều về không gian, độ lớn và 
màu sắc, độ chênh lệch càng mạnh thì cảm xúc gây ra cho người xem 
càng mãnh liện. Vận dụng sự tương phản sẽ nhấn mạnh được sự khác 
biệt về các đặc tính, xác lập một mâu thuẫn để hỗ trợ lẫn nhau giữa 
các thành phần kiến trúc. Tuy nhiên, tương phản vẫn phải tôn trọng 
yêu cầu thống nhất của tổng thể [4] 
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Vi biến là sự tương phản nhẹ, chuyển biến dần dần, khác nhau 
rất ít. Vi biến nói lên hai trạng thái của một thuộc tính – là một thủ 
pháp quan trọng để đạt được hiệu quả thống nhất và biến hóa. [4] 

1.2.2.2 Quy luật vần luật và nhịp điệu 

 Vần luật trong kiến trúc và trong quy hoạch đô thị là loại hiện 
tượng của sự lặp đi lặp lại có quy luật của sự tiến hóa có tổ chức trong 
biểu hiện nghệ thuật kiến trúc của đơn thể công trình hay quần thể 
công trình. [4] 

 Có 3 loại vần luật là vần luật liên tục, vần luật tiệm tiến và 
vần luật giao thoa. Vần luật liên tục là sự lặp lại những thành phần 
giống nhau, thường gặp trong mặt đứng nhà ở, đó là sự nhắc lại theo 
chiều ngang hoặc chiều đứng của một loại phòng ở, một căn hộ hay 
một đơn nguyên. Nếu sự lặp lại đó là do một thành phần cơ bản đặt 
cạnh nhau, ta có vần luật liên tục đơn giản. Nếu sự lặp lại đó được tiến 
hành với hai hoặc một số thành phần cơ bản ta có vần luật liên tục 
phức tạp. [4]  

1.2.2.3 Quy luật chủ yếu và thứ yếu có trọng điểm 

 Là quy luật xác định và phân biệt các thành phần chủ yếu và 
thứ yếu trong một công trình, các thành phần chủ yếu và thứ yếu này 
do công năng xác định. Mối liên hệ hợp lý giữa chủ yếu và thứ yếu 
được xác lập hiệu quả  

1.2.2.4 Quy luật liên hệ và phân cách 

 Có 3 loại liên hệ và phân cách, đó là liên hệ và phân cách giữa 
các bộ phận của nhà, liên hệ và phân cách giữa không gian bên trong 
và không gian bên ngoài, liên hệ và phân cách trong một quần thể nhà 
ở.  

1.2.2.5 Quy luật tỉ lệ và tỉ xích 

 Tỉ lệ được biểu hiện bằng mối tương quan giữa những đường 
nét và sự tương đồng hình học hình dạng hay không gian. Tỷ xích 
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được biểu hiện bằng sự tương quan của kích thước con người với các 
bộ phận cấu thành kiến trúc. [5] 

1.2.3 Các phương pháp tổ hợp kiến trúc mặt đứng 
1.2.3.1 Tổ hợp đứng 

Đối với loại nhà thấp tầng, các mặt bằng giống nhau khi xếp 
chồng lên nhau sẽ sinh ra tổ hợp đứng. Đối với nhà cao tầng, tổ hợp 
đứng tạo thành từ việc họp nhóm các thành phần kiến trúc như ban 
công, logia, các nhịp hành lang theo chiều cao. 

1.2.3.2 Tổ hợp ngang 
Sự phân chia các bộ phận kiến trúc tạp nên các khoảng đặc 

rỗng kéo dài theo chiều ngang, sự phân biệt các màu sắc, vật liệu, gờ 
tường để phân định mặt tường làm cho mặt đứng nhà có tổ hợp ngang. 
[5] 

1.2.3.3 Tổ hợp kiểu phân tán đều, mạng lưới giao thoa, mạng lưới ô 
vuông 

Vần luật liên tục theo chiều ngang kết hợp với vần luật liên 
tục theo chiều đứng sẽ hình thành tổ hợp phân tán đều. [14] Khi các 
bộ phận kiến trúc như cửa sổ, lan can, tấm chắn nắng, tường hoa gạch 
rỗng được bố trí lệch nhau, đan chéo nhau trên mặt đứng sẽ hình thành 
tổ hợp giao thoa. Khi các cột đứng, hành lang và giằng ngang của nhà 
tạo nên mặt đứng những ô vuông tương đối đều đặn sẽ thành tổ hợp 
mạng lưới ô vuông. [5] 

1.2.3.4 Tổ hợp kiểu kiết hợp 
Dùng hỗn hợp các giải pháp, trong đó tùy trường hợp cụ thể 

mà dùng tổ hợp đứng, tổ hợp ngang hoặc tổ hợp kiểu phân tán đều, 
mạng lưới giao thoa hoặc mạng lưới ô vuông làm chủ đạo để đạt hiệu 
quả cần có. [5]  

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC 
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2.1. NHỮNG YẾU TỐ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ IN 
3D TRONG  THIẾT KẾ CAO ỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH 
2.1.1 Kết cấu  
Với sự đòi hỏi cao và chính xác tuyệt đối về mặt kĩ thuận thì in 3D là 
một giải pháp hoàn toàn hợp lý trong trường hợp này với những ưu 
điểm vượt trội mà không có một phương pháp nào có thể đạt được.  

Với tính chính xác gần như tuyệt đối của công nghệ in 3D, đã tạo sự 
chuyển giao mượt mà của kết cấu tạo tính liền mạch về thẩm mĩ mà 
vẫn đảm bảo về khả năng truyền tải trọng tuyệt vời trong công trình 
quyết định hình thức kiến trúc phô diễn kết cấu.     

2.1.2 Bề mặt vỏ bao che 
Sự biến đổi từ mặt đứng chịu lực đến mặt đứng không chịu lực 

Trước đây, công nghệ nhà cao tầng bị bó buộc trong việc sử dụng 
tường gạch chịu lực, đòi hỏi kết cấu gạch và đá, bề dày tường lớn khi 
chiều cao công trình tăng lên. Hạn chế này được thể hiện rõ trong 
những công trình cao tầng đầu tiên (ví dụ Monadnock Building có bề 
dày tường 18m phần đế). 

bà. Với sự giúp đỡ của máy tính, công việc của bà sẽ trở nên dễ dàng 
hơn và hiệu quả hơn mà không bị mất đi tính sáng tạo từ những phác 
thảo tay, do có thể tạo được hàng triệu các phương án thiết kế khác 
nhau nhờ thay đổi tham số.  

2.2. SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 
TRUYỀN THỐNG VÀ THIẾT KẾ CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG 
NGHỆ IN 3D 
2.2.1  Phương pháp thiết kế truyền thống:  

Quá trình sáng tạo kiến trúc này thường trải qua các bước: 
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– Xác định nhiệm vụ thiết kế: điều tra, phân tích các nhu cầu, biến các 
nhu cầu thành hệ thống số liệu cụ thể, các sơ đồ quan hệ công năng, 
quy mô công trình, cấp nhà kế hoạch đầu tư v.v… 

– Phác thảo ý đồ kiến trúc – quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế cơ 
sở trình bày ý tưởng không gian hình khối kiến trúc. 

-Thiết kế kỹ thuật tức bước hoàn chỉnh thiết kế cơ sở bằng cách đi sâu 
phối hợp với các bộ môn kỹ thuật khác (công nghệ, kết cấu, điện 
nước, thông gió, kinh tế v.v…) thường áp dụng cho các dự án có quy 
mô và ý nghĩa kinh tế xã hội lón (do nhà nước quy định). 

–  Thiết kế thi công với đủ chi tiết cần thiết để có thể làm căn cứ thực 
hiện việc xây dựng trên công trường thường tiếp theo bước thiết kế kỹ 
thuật, cũng được quy định áp dụng cho các công trình lớn và quan 
trọng. 

2.2.2  Phương pháp kết hợp công nghệ in 3D 

Với sự vượt bậc mà nên công nghiệp 4.0 đang và sẽ mang lại 
không những trong ngành thiết kế nói riêng và tất cả các ngành khác 
nói chung thì máy móc và máy tính đang dần trở thành công cụ vô 
cùng đắc lực của con người, ngoài phần cứng về máy móc phần mềm 
càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) 
đang trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của hầu hết các 
quốc gia phát triển. Vì vậy công nghệ in 3D là một bước tiến sớm 
muộn trong kiến trúc, trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực trong giai 
đoạn thiết kế ban đầu của kiến trúc sư không những thế mà nó còn 
đóng góp trong giai xây dựng và hoàn thiện sau cùng.   

2.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG  
TẠI SAO NÊN ỨNG DỤNG IN 3D VÀO THIẾT KẾ KIẾN TRÚC? 
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• Kiểm soát hoàn toàn thiết kế, chủ động điều chỉnh và nắm bắt 
khuyết điểm của công trình nhờ có trong tay mô hình kiến 
trúc. 

• Thử nghiệm tiềm năng thị trường, giao dịch với khách hàng 
tiềm năng hay kêu gọi vốn là những lợi thế từ mô hình in 3D 
mang lại 

• Chủ động tạo ra mô hình 3D với chi phí thấp và đảm bảo hiệu 
quả. Thời gian được rút ngắn giảm chi phí nhân công. 

• Dễ dàng tái tạo thông số kích thước mới nhờ tinh chỉnh lại cấu 
trúc, màu sắc và chất liệu bề mặt. 

• In 3D giúp người thiết kế làm chủ kể cả các khối hình phức 
tạp và khối hình học. 

• Nhờ công năng tận dụng tới 90% vật liệu sản xuất, giảm đáng 
kể lượng rác thải thô ra môi trường. 

 
CHƯƠNG III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VẬT 
LIỆU IN 3D VÀO THIẾT KẾ CÁC CÔNG  TRÌNH CAO ỐC 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
3.1  XÂY DỰNG TIÊU CHÍ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SỬ DỤNG 
CÔNG NGHỆ IN 3D. 
3.1.1 Tiêu chí về hình thức và hình khối kiến trúc 
 
Thiết kế hình khối không gian của công trình kiến trúc là thiết kế hình 
thức bên ngoài của nó, nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ trong khi phải 
thỏa mãn được các yêu cầu thích dụng, vững bền và kinh tế. 

Chính hình thức bên ngoài từ khối, dáng, mặt đứng, đến các chi tiết 
của công trình kiến trúc là những yếu tố đầu tiên gây cảm xúc, gây ấn 
tượng hay truyền cảm tới mọi người dù là ở mức độ nào, dù bằng cảm 
tính hay lý tính . Vì thế việc sử dụng công nghệ in 3D trong sáng tạo 
hình thức và hình khối kiến trúc là một lợi thế vô cùng to để có thể 
đáp ứng đúng và chính xác ý đồ sáng tác mà người thiết kế muốn 
truyền đạt  

Đối với những thiết kế có tính phức tạp và hình thức lạ 



  12 

 

Đối với những thiết kế có độ chi tiết và hoàn thiện cao 

  

3.1.2 Tiêu chí về kết cấu và cấu tạo  
Hạn chế việc tiêu tốn vật liệu: 

• Thi công đơn giản không cần các thiết bị hiện đại. Giá thành xây 
dựng thấp hơn công nghệ cổ truyền từ 10 – 20%, đồng thời vẫn đảm 
bảo tuổi thọ. 
• Đặc biệt với khả năng chịu lực rất cao: Một vài kết quả được nghiên 
cứu, thử nghiệm với các sản phẩm này: Bão và lốc xoáy trên 300 
km/giờ nhà không sập. Đạn 12 ly bắn không xuyên qua tường. Động 
đất đến 7 độ Richter tường không nứt. 
• Trọng lượng nhẹ, phù hợp xây dựng trên nền đất yếu. 

 
Ứng dụng các loại kết cấu mới 

Để đáp ứng các dạng cấu trúc mới dạng cấu trúc vật liệu  phỏng sinh 
học, vật liệu rỗng trong tự nhiên có nhiều kích thước khác nhau , cấu 
trúc san hô, cấu trúc xương, cấu trúc bọt biển , gỗ.   

Các dạng cấu trúc hình học đa diện đều được sắp sếp theo một trật tự 
nhất định thì có thể thấy được tầm quan trọng của công nghệ in 3D là 
vô cùng lớn, nó là một bước tiến vượt bậc trong ngành kết cấu nói 
riêng và ngành xây dựng nói chung. 

3.1.3 Tiêu chí về kinh tế 
Giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chất thải. 

Thông thường, ngành công nghiệp xây dựng thải ra rất nhiều khí 
carbon, nhưng với công nghệ in 3D, sẽ không có khí thải, bên cạnh đó 
còn tái chế được những vật liệu phế thải. So với vật liệu xây dựng 
truyền thống như bê tông và sắt thép, vật liệu mới này nhẹ và bền hơn, 
các ngôi nhà in 3D vừa có hiệu quả về kinh tế, vừa thân thiện với môi 
trường. Theo WinSun, công nghệ 3D giúp tiết kiệm từ 30% đến 60% 
các chất thải xây dựng, có thể làm giảm thời gian sản xuất khoảng 
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50% đến 70%, và tiết kiệm chi phí lao động từ 50% đến 80%. Công 
nghệ này cũng giúp các công nhân ít phải tiếp xúc với chất độc hại, 
sạch sẽ hơn và ít tiếng ồn hơn. 

3.2 ĐỀ  XUẤT MÔ HÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN 3D 
Phân loại theo yêu cầu kiến trúc từ đó đưa ra được các 3 dạng mô hình 
có thể ứng dụng được công nghệ in 3D vào thiết kế kiến trúc mặt 
đứng. 

3.2.1 Thiết kế mới:  
Đối với mô hình xây mới hoàn toàn thì sẽ có các bước thực hiện như 
sau: 

 

 

 

 

3.2.2 Công trình cải tạo: 
 

 

 

KHẢO SÁT 
THỰC 

TRẠNG

LÊN Ý 
TƯỞNG 

TẠO MÔ 
HÌNH 3D 
TRÊN 

KHÔNG 
GIAN 

GIẢ LẬP

CHỌN 
PHƯƠNG 
PHÁP IN 

VÀ IN

KIỂM TRA 
VÀ CHỈNH 

SỬA

CHỐT  
PHƯƠNG 
ÁN THIẾT 

KẾ

KHẢO SÁT 
THỰC 

TRẠNG

LÊN Ý 
TƯỞNG CẢI 

TẠO KIẾN 
TRÚC MẶT 

ĐỨNG

TẠO CHI 
TIẾT IN 3D 

TRÊN 
KHÔNG 

GIAN GIẢ 
LẬP

CHỌN 
PHƯƠNG 

PHÁP IN VÀ 
IN

KIỂM TRA 
VÀ CHỈNH 

SỬA

CHỐT  
PHƯƠNG 

ÁN THIẾT KẾ
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3.2.3 Phục hồi và trùng tu 
 

 

 

PHẦN KẾT LUẬN 
 

Kết hợp công nghệ in 3D vào việc thiết kế kiến trúc mặt 
đứng là hoàn toàn hợp lý mở ra tương lai đầy tiềm năng tại một đất 
nước đang trên đà phát triển như Việt Nam. 

 

1. Ngày nay, các kiến trúc sư sử dụng in 3D chủ yếu như một công cụ cho 
các mô hình khái niệm và thể hiện các mô hình để thúc đẩy các khách 
hàng tiềm năng và các nhà đầu tư. Nó là một công cụ bổ sung tuyệt vời 
để dựng hình ảnh và mô hình máy tính. Truyền đạt ý tưởng - đưa ra 
chiều sâu, kích thước và kết cấu cho một dự án. Đó là một cách tuyệt 
vời để nổi bật so với các công ty khác. 
 

2. Qua đó chúng ta cũng thấy được việc sử dụng công nghệ in 3D vào thiết 
kết kiến trúc là chuyện sớm muộn, tuy nhiên chúng ta cần phải có sự 
chọn lọc một cách hợp lý phương pháp thiết kế để có được kết quả đáng 
giá nhất. Các thế hệ kiến trúc sư trẻ nên học tập và tìm hiểu áp dụng 
công nghệ này vào những sản phẩm của mình để truyền tải ý tưởng tạo 
ra phong cách mới trong nền kiến trúc đương đại.  

KHẢO SÁT 
THỰC TRẠNG

PHÂN TÍCH 
HIỆN TRẠNG 
VÀ NHỮNG 
ĐỐI TƯỢNG 
CẦN PHỤC 

HỒI VÀ 
TRÙNG TU

QUÉT ĐỐI 
TƯỢNG CẦN 
PHỤC HỒI VÀ 

TRÙNG TU

CHỌN 
PHƯƠNG 

PHÁP IN VÀ 
IN

KIỂM TRA VÀ 
CHỈNH SỬA

CHỐT 
PHƯƠNG 
ÁN THIẾT 

KẾ
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3. Kết quả là công nghệ in 3D đã mở ra những khả năng mới cho các ngành 
công nghiệp xây dựng bằng cách cho phép thiết kế sản phẩm nhanh 
hơn, tùy chỉnh, giảm chi phí, thử nghiệm sản phẩm hữu hình và hơn thế 
nữa. Những tiến bộ của nó đang ngày càng trở nên thiết thực trong 
ngành công nghiệp xây dựng, nơi mà cần có sự tùy biến và linh hoạt.  

4. Ngày nay, các kiến trúc sư sử dụng in 3D chủ yếu như một công cụ cho 
các mô hình khái niệm và thể hiện các mô hình để thúc đẩy các khách 
hàng tiềm năng và các nhà đầu tư. Nó là một công cụ bổ sung tuyệt vời 
để dựng hình ảnh và mô hình máy tính. Truyền đạt ý tưởng - đưa ra 
chiều sâu, kích thước và kết cấu cho một dự án. Đó là một cách tuyệt 
vời để nổi bật so với các công ty khác. 
 

5. Qua đó chúng ta cũng thấy được việc sử dụng công nghệ in 3D vào thiết 
kết kiến trúc là chuyện sớm muộn, tuy nhiên chúng ta cần phải có sự 
chọn lọc một cách hợp lý phương pháp thiết kế để có được kết quả đáng 
giá nhất. Các thế hệ kiến trúc sư trẻ nên học tập và tìm hiểu áp dụng 
công nghệ này vào những sản phẩm của mình để truyền tải ý tưởng tạo 
ra phong cách mới trong nền kiến trúc đương đại.  

6. Kết quả là công nghệ in 3D đã mở ra những khả năng mới cho các ngành 
công nghiệp xây dựng bằng cách cho phép thiết kế sản phẩm nhanh 
hơn, tùy chỉnh, giảm chi phí, thử nghiệm sản phẩm hữu hình và hơn thế 
nữa. Những tiến bộ của nó đang ngày càng trở nên thiết thực trong 
ngành công nghiệp xây dựng, nơi mà cần có sự tùy biến và linh hoạt.  

KIẾN NGHỊ 

1. Đối với bản thân người thiết kế phải tự nâng cao trình độ và hiểu biết 
của bản thân, bằng cách học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn 
ngoài ra phải tìm hiểu thêm về các công nghệ mới để áp dụng cho 
công việc của mình. Các công nghệ như thực tế ảo VR, AR, các công 
nghệ quét và in 3D là một trong số đó. Công nghệ càng thông minh 
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thì đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức cơ bản để đảm bảo công 
việc đạt kết quả tốt nhất có thể. 

2. Đối với các công ty và tập thể có hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và 
xây dựng cần đầu tư cho phương pháp in 3D này sẽ rút ngắn được 
quy trình thực hiện công việc và kiểm soát được chất lượng sản phẩm 
đầu ra. Tuy vốn đầu tư ban đầu khá cao nhưng kết quả đem lại vô 
cùng đáng kinh ngạc.  

3. Đối với cơ quan chịu trách nhiệm kiểm duyệt và các bên liên quan, 
cần sự thống nhất và có hình thức phối hợp thường xuyên trong cơ 
chế quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc, cảnh quan tại các tuyến phố. 
Có hình thức công bố công khai các thông tin quy hoạch mặt đứng và 
phổ biến rộng rãi tới người dân để khuyến khích tham gia sử dụng 
công nghệ mới của cộng đồng trong công tác quản lý không gian, và 
thiết kế kiến trúc, cảnh quan. 

4. Các cơ quan tuyên truyền cần có chương trình ưu tiên phổ biến công 
nghệ với các chính sách, phổ biến tới người dân để nắm bắt và kết 
hợp sử dụng các công nghệ mới. 

5. Khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án thiết kế, các dự 
án xây dựng, bảo tồn, cải tạo sử dụng các công nghệ mới nói chung 
và in 3D nói riêng với cơ chế ưu đãi, hấp dẫn mang lại lợi ích cho 
người thiết kế, chủ đầu tư và cộng đồng. 

6. Các kiến nghị nêu trên không chỉ nhằm hoàn thiện lý thuyết mà còn 
có tác động nhiều đến thực tiễn quản lý và sẽ là đóng góp quan trọng 
để nâng cao chất lượng thiết kế mặt đứng kiến trúc, cảnh quan tại 
thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. 
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