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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong 100 năm gần đây, nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng 

0,6oC [21], số liệu này xem ra chưa nêu lên vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy 

nhiên, sự biến đổi khí hậu toàn cầu là hệ thống các yếu tố khí hậu tương tác 

và ảnh hưởng dây chuyền lẫn nhau. Mực nước biển được dự báo sẽ tăng 

590mm trong thế kỷ XXI [8], do băng tan và sự giãn nở nhiệt của nước biển. 

Các dòng hải lưu của đại dương biến đổi dẫn theo gia tăng tần suất và cường 

độ các cơn bão trong năm, điều này cũng là hệ lụy của sự gia tăng nhiệt độ 

toàn cầu. Các vùng lân cận sa mạc bị sa mạc hóa nhanh hơn do nhiệt độ 

tăng. Các vùng nhiệt đới bị lũ, lụt nhiều hơn do gia tăng lượng mưa trên 

năm… 

Sự biến đổi khí hậu gây tác động nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên 

- kinh tế - xã hội. Vấn đề biến đổi khí hậu là do chu kỳ biến đổi tự nhiên của 

Trái đất nhưng chu trình này được thúc đẩy nhanh chống do sự tác động chủ 

yếu từ những hoạt động của con người. Chúng ta khai thác và sử dụng nhiên 

liệu hóa thạch tự nhiên ngày càng cạn kiệt, nó thải ra khí CO2 và những khí 

nhà kính khác làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, khí hậu toàn cầu nóng lên 

nhanh hơn. 

Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế, nhu cầu đi lại của chúng ta 

tăng cao, đặt biệt là ngành hàng không đã tăng lên 94 triệu lượt khách - 800 

nghìn chuyến bay trong năm 2017, tăng 16% so với năm 2016 [4]. Với tốc 

độ tăng trưởng quá nhanh kéo theo hàng loạt vấn đề như ùn tắt, quá tải ở 

các cảng hàng không. Việc mở rộng, xây mới các sân bay và nhà ga hàng 

không là tất yếu để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Nhưng quá trình thi công - vận 

hành - tháo dỡ công trình này đều tác động xấu đến môi trường xung quanh 

công trình. Trong đó vỏ bao che nhà ga hàng không là một trong những tác 

nhân chính trực tiếp gây ra hiệu ứng nhà kính. Nó tiêu tốn nguồn nhiên liệu 

cực lớn để tạo ra không gian tiện nghi VKH nhân tạo bên trong nhà ga. 
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Với những vấn đề và nhu cầu thực tế, các chuyên gia đã đề xuất một số 

giải pháp TKNL. Kiến trúc TKNL là xu hướng kiến trúc của thế kỷ XXI vì 

giá trị mà nó mang lại trong tiến trình làm chậm quá trình biến đổi khí hậu 

và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Các nghiên cứu thuộc cấp trường Đại 

học kiến trúc HCM đã đề cập đến giải pháp cho nhà ở, nhà cao tầng theo xu 

hướng xanh, sinh thái hay TKNL nhưng chưa bàn đến vỏ bao che của công 

trình có không gian lớn và nhà ga hàng không. Vỏ bao che nhà ga hàng 

không là đối tượng cần thiết để nghiên cứu các giải pháp TKNL và ứng 

dụng cho các thể loại công trình có không gian lớn bên trong tương tự. Vì 

vậy trong nội dung luận văn, học viên đề xuất “Giải pháp vỏ bao che tiết 

kiệm năng lượng cho nhà ga hàng không tại khu vực phía Nam Việt 

Nam”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất giải pháp vỏ bao che TKNL cho nhà ga hàng không tại khu 

vực phía Nam Việt Nam. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Cơ sở lý luận, khoa học vững chắc để đạt được mục tiêu chính thì trong 

luận văn thực hiện ba nội dung: (i) Tìm hiểu tổng quan về khái niệm, quá 

trình hình thành và xu hướng phát triển của vỏ bao che công trình kiến trúc 

nhà ga hàng không và kiến trúc TKNL. (iii) Xây dựng cơ sở khoa học dựa 

trên pháp lý, lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp vỏ bao che nhà ga 

hàng không. (iv) Nhận diện tính đặc trưng và đặc thù của không gian kiến 

trúc nhà ga hàng không, từ đó đề xuất giải pháp định hướng thiết kế vỏ bao 

che phù hợp. Xem xét tính khả thi ứng dụng giải pháp vỏ bao che TKNL 

cho nhà ga hàng không thích ứng với điều kiện khí hậu tại khu vực phía 

Nam Việt Nam. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Vỏ bao che nhà ga hàng không được nghiên cứu trong luận văn là hệ 

thống vỏ công trình phía trên mặt đất, bao gồm hệ thống tường biên và mái 
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của công trình. Trong luận văn không nghiên cứu đến hệ thống vỏ bao che 

nằm dưới mặt đất như hệ thống vách hầm biên và sàn hầm cuối, móng… 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Vỏ bao che nhà ga hàng không được đề xuất dựa trên xu hướng kiến 

trúc TKNL và phạm vi ứng dụng ở khu vực phía Nam Việt Nam. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn ứng dụng năm phương pháp nghiên cứu sau: (i) Phương 

pháp chuyên gia; (ii) Phương pháp hệ thống; (iii) Phương pháp phân tích - 

tổng hợp; (iv) Phương pháp so sánh; (v) Phương pháp thư tịch. 
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PHẦN II. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VỎ BAO CHE, NHÀ GA HÀNG KHÔNG 

VÀ KIẾN TRÚC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

1.1. Vỏ bao che công trình 

1.1.1. Khái niệm, công năng và thành phần vỏ bao che 

a. Khái niệm 

Vỏ bao che là phân cách vật lý giữa không gian VKH bên trong và 

môi trường bên ngoài của một công trình [22]. 

b. Công năng 

Công năng của vỏ bao che cụ thể là: (i) Đón nhiều khí hậu; (ii) Lọc 

giảm bớt bất lợi của tự; (iii) Giảm bớt sử dụng thiết bị; (iv) Tạo môi trường 

khí hậu phù hợp. 

c. Thành phần 

Những thành phần của hệ thống vỏ bao che công trình: (i) Tầng 

hầm; (ii) Tường bao che bên ngoài công trình; (iii) Cửa; (iv) Mái. 

1.1.2. Lịch sử phát triển vỏ bao che 

Vỏ bao che công trình đầu tiên bảo vệ con người khỏi những sức 

mạnh của thiên nhiên có lẽ là các hang động với mức độ riêng tư và an toàn 

nhất định. 

1.1.3. Tác động của môi trường đối với vỏ bao che 

Các yếu tố tự nhiên và tác động của chúng đối với hệ thống vỏ bao 

che bao gồm: nắng, nhiệt, nước, gió và trọng lực. 

1.1.4. Hệ thống vỏ bao che nhiều lớp 

Vỏ bao che hai lớp bao gồm: (i) Lớp bên trong; (ii) Lớp bên ngoài. 

Vật liệu cho lớp vỏ bao che bên trong công trình có thể là kính hoặc vật liệu 

bao che khác tùy thuộc vào yêu cầu và chức năng không gian bên trong công 

trình [11]. 
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1.2. Kiến trúc nhà ga hàng không 

1.2.1. Khái niệm nhà ga hàng không 

a. Cảng hàng không 

Là một khu vực xác định trên mặt đất hoặc mặt nước được xây dựng 

để đảm bảo cho tàu bay cất cánh, hạ cánh hoặc di chuyển (xem Hình 1.4) 

[10]. 

b. Nhà ga hành khách (Terminal) 

Nhà ga hành khách là nơi để hành khách và hàng hóa được vận 

chuyển bằng đường hàng không (máy bay) cho quốc tế và quốc nội [10]. 

1.2.2. Chức năng và sơ đồ tổ hợp nhà ga hàng không 

a. Chức năng 

Nhà ga hàng không có ba chức năng chính sau (xem Hình 1.5): (i) 

Nơi thay đổi phương thức di chuyển; (ii) Nơi thực hiện các quy trình; (iii) 

Nơi thay đổi các loại phương tiện 

Về phân khu chức năng của nhà ga bao gồm (xem Hình 1.6): (i) Tầng 

hầm; (ii) Tầng trệt; (iii) Tầng lửng; (iv) Tầng 2; (v) Tầng 3. 

b. Sơ đồ tổ hợp 

Có sáu dạng sơ đồ tổ hợp nhà ga hàng không (xem Hình 1.7). Thứ 

nhất, dạng mô hình đơn. Thứ hai, dạng mô hình tuyến tính. Thứ ba, dạng 

mô hình ngón tay. Thứ tư, dạng mô hình vệ tinh. Thứ năm, dạng mô hình 

máy bay đậu xa nhà ga. Thứ sáu, dạng mô hình hỗn hợp [16]. 

1.2.3. Kiến trúc nhà ga hàng không trên thế giới 

Nhà ga hàng không là một công trình quan trọng trong tổng thể sân 

bay. Cảng hàng không là công trình có quy mô rất lớn về cả quy mô và cả 

vốn đầu tư, có yêu cầu công năng và công nghệ rất hiện đại, dây chuyền 

hoạt động phức tạp với nhiều luồng giao thông đan xen và mang tính đồng 

bộ và tiêu chuẩn hoá cao trên toàn thế giới. [12]. 

1.2.4. Kiến trúc nhà ga hàng không ở Việt Nam 

a. Đặc điểm, điều kiện phát triển ở Việt Nam 
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Các giải pháp tổng thể: (i) Mặt tích cực, một phương tiện giao thông 

hiện đại; (ii) Mặt hạn chế, thiếu đồng bộ trong quy hoạch tổng thể. 

b. Quy hoạch hệ thống ở Việt Nam 

Trong luận văn chỉ đề cập đến “Giải pháp vỏ bao che tiết kiệm năng 

lượng cho nhà ga hàng không khu vực phía Nam Việt Nam”. Bao gồm 

các nhà ga hàng không thuộc Cụm cảng hàng Miền nam (SAA, quản lý và 

khai thác các Cảng hàng không khu vực phía Mam [4]. 

1.3. Kiến trúc tiết kiệm năng lượng 

1.3.1. Khái niệm kiến trúc tiết kiệm năng lượng 

Có bốn yếu tố chính tác động đến nhu cầu sử dụng năng lượng của 

công trình. Thứ nhất, chiếu sáng tự nhiên. Thứ hai, khả năng cách nhiệt. 

Thứ ba, lưu thông gió tự nhiên. Thứ tư, khả năng tự tạo ra năng lượng. 

Dựa trên bốn yếu tố này, chiến lược trong quá trình thiết kế kiến trúc 

gồm ba giai đoạn chính, đó là: (i) Quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng; (ii) 

Giải pháp thiết kế kiến trúc; (iii) Giải pháp kỹ thuật. 

1.3.2. Bối cảnh ra đời kiến trúc tiết kiệm năng lượng 

Kiến trúc TKNL là sự lựa chọn tất yếu, bởi nhiều lý do [14]: Thứ 

nhất, dân số thế giới gia tăng nhanh. Thứ hai, ngày càng sử dụng nhiều 

thiết bị tiêu thụ năng lượng. Thứ ba, biến đổi khí hậu. Thứ tư, điện sản xuất 

không đủ cung cấp sử dụng. Thứ năm, duy trì môi trường tiện nghi nhiệt. 

Kiến trúc TKNL đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Về môi trường, kiến 

trúc TKNL giảm đáng kể lượng phát thải ô nhiễm. Về chất lượng VKH, 

kiến trúc TKNL đảm bảo sự tiện nghi trong nhà mà sử dụng ít năng lượng 

hơn [14]. 

1.3.3. Xu hướng kiến trúc tiết kiệm năng lượng trên thế giới 

Do những lợi ích to lớn đã được chứng thực và khẳng định qua thực 

tế, kiến trúc TKNL hay kiến trúc hiệu quả năng lượng cùng kiến trúc xanh 

và kiến trúc bền vững đã trở thành một trào lưu thiết kế ngày càng phát huy 

tầm ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới ngày nay. 
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Kết luận chương 1 

Vỏ bao che của các công trình kiến trúc, trước tiên, tạo nên giá trị 

thẩm mỹ cho công trình. Bên cạnh đó, vỏ bao che là thành phần kiến trúc 

góp phần quan trọng vào việc tạo ra không gian tiện nghi bên trong công 

trình. Hơn nữa, nếu lựa chọn giải pháp vỏ bao che không phù hợp sẽ dẫn 

đến việc phải tiêu thụ rất nhiều năng lượng cho các hoạt động bên trong 

công trình.  

Nhà ga hàng không là công trình kiến trúc công cộng có đặc thù là 

được tổ hợp không gian lớn, có yêu cầu cao về tiện nghi VKH. Ngoài ra, nó 

còn là công trình trọng điểm và là biểu trưng cho bộ mặt kiến trúc của một 

thành phố, một khu vực hay một quốc gia. Với quy mô và nhu cầu đặc biệt, 

nhà ga hàng không có tác động lớn đến môi trường tự nhiên do nó tiêu thụ 

một lượng năng lượng đáng kể.  

Kiến trúc TKNL là xu hướng cấp thiết để ứng phó với BĐKH và tình 

hình cạn kiệt nguồn nguyên liệu hóa thạch. Các công trình kiến trúc TKNL 

với nhiều giải pháp khác nhau đã được ứng dụng nhiều trên thế giới. Các 

bài học kinh nghiệm và giải pháp TKNL cần được nghiên cứu và ứng dụng 

vào kiến trúc Việt Nam.  

Như vậy, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp tại khu vực phía Nam 

Việt Nam là thật sự cần thiết. Những cơ sở khoa học cho việc đề xuất được 

trình bày trong nội dung tiếp theo ở chương 2. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

THIẾT KẾ VỎ BAO CHE TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ GA 

HÀNG KHÔNG TẠI KHU VỰC PHÍA NAM VIỆT NAM 

2.1. Cơ sở pháp lý 

2.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ga hàng không  

Yêu cầu diện tích cho khu vực xử lý hành khách, hành lý trong nhà 

ga lấy từ công thức trong “Sổ tay tham khảo cho việc phát triển sân bay của 

IATA” [27]. Yêu cầu về diện tích cho nhà hàng, văn phòng, phòng máy và 

thiết bị lấy trong “Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam” dành riêng cho từng 

hạng mục công cộng, có tham chiếu nội dung phân tích mẫu của các sân bay 

khác. 

Tiêu chí chung cho nhà ga hàng không cần đáp ứng theo hướng dẫn của 

IATA: (i) Công năng; (ii) Kỹ thuật; (iii) Hình thức biểu trưng; (iv) Kết 

cấu. 

2.1.2. Tiêu chuẩn - quy chuẩn liên quan kiến trúc tiết kiệm năng lượng  

a. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 09:2013/BXD - 09:2017/BXD 

QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng 

lượng hiệu quả” do Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư 15-2013-TT-

BXD ngày 26 tháng 9  năm 2013 [7]. 

Phạm vi áp dụng: “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu 

qua”̉, có tổng diện tích sàn từ  2500 m2 trở lên. 

Quy định trong quy chuẩn này được áp dụng trong công trình. Thứ 

nhất, lớp vỏ công trình. Thứ hai, trang thiết bị. 

Đối tượng áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên 

quan đến các các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả [7]. 

2.1.3. Quy chuẩn thiết kế vỏ bao che tiết kiệm năng lượng 

Những yêu cầu trong mục này là cơ sở cho giải pháp vỏ bao che 

TKNL có yêu cầu chung, lớp vỏ công trình phải được thiết kế và xây dựng 
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nhằm đảm bảo: (i) Thông thoáng tự nhiên; (ii) Đủ khả năng cách nhiệt; (ii) 

Đủ khả năng chiếu sáng tự nhiên; (ii) Lựa chọn các vật liệu thích hợp. [7]. 

2.2. Cơ sở lý luận 

2.2.1. Nguyên tắc thiết kế quy hoạch và kiến trúc 

Hướng Nam là hướng “chuẩn” về năng lượng cho các quốc gia và 

vùng lãnh thổ thuộc Bán cầu Bắc [14]. 

Ngoài cách bố trí không gian bên trong, lớp vỏ công trình cũng đóng 

một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tiện nghi VKH đồng thời 

TKNL [14]. 

2.2.2. Yếu tố kỹ thuật và công nghệ 

Công nghệ ở đây chính là việc khai thác và sử dụng năng lượng tái 

tạo phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là năng lượng mặt trời, tiếp đến là 

năng lượng gió. 

Thiết bị thu năng lượng mặt trời có hai loại: (i) pin năng lượng mặt 

trời để cung cấp điện năng; (ii) tấm thu nhiệt mặt trời để làm nóng nước 

[14]. 

Có ba loại máy bơm nhiệt (xem Hình 2.11). Thứ nhất, máy bơm nhiệt 

khí. Thứ hai, máy bơm nhiệt nước. Thứ ba, máy bơm nhiệt đất. Có hai cách 

bố trí hệ thống thu dẫn nhiệt đất là: (i) Theo chiều ngang; (ii) Theo chiều 

dọc (xem Hình 2.12). 

2.3. Cơ sở thực tiễn 

2.3.1. Điều kiện khí hậu phía Nam Việt Nam 

Cần chống nóng cho công trình vào các tháng 5 - 6 - 7 - 8, chống 

mưa hắt các tháng 6 - 7 - 8 - 9, chống lạnh các tháng 12 - 1 - 2, chống nồm 

các tháng 2 - 3 (xem Hình 2.14). Có thể thấy ngày Hạ chí (22/06) là thời 

điểm mặt trời ở vị trí cao nhất trong năm và là đỉnh điểm của mùa nóng.  

2.3.2. Bài học kinh nghiệm về thiết kế vỏ bao che hai lớp 

Hai vấn đề kỹ thuật công nghệ sau liên quan đến lớp vỏ công trình 

cần xem xét: (i) Cấu trúc vỏ hai lớp; (ii) Lớp vật liệu cách nhiệt. 
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Vỏ bao che hai lớp giúp thông gió tự nhiên hiệu quả. 

 Kết cấu chắn nắng bảo vệ không gian bên trong khỏi tác động bất lợi 

của BXMT. 

Kính cản nhiệt hay còn gọi là kính phát xạ nhiệt chậm, đôi khi được 

hiểu là kính TKNL. 

Hiệu quả cách nhiệt của tường phụ thuộc vào chất lượng của lớp vật 

liệu cách nhiệt [14].  

2.3.3. Bài học kinh nghiệm về thiết kế vỏ bao che tiết kiệm năng lượng 

Thực tiễn phát triển trên thế giới đã cho thấy tại cùng một địa điểm 

và trong cùng một thể loại công trình, cơ cấu sử dụng năng lượng của các 

công trình cũng có thể khác nhau tương đối nhiều tùy thuộc vào tính chất 

sử dụng và thời gian với những biến đổi về thời tiết cũng như dưới tác động 

của nhiều yếu tố khác. 

Kết luận chương 2 

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có quy chuẩn riêng dành cho quy định 

và hướng dẫn thiết kế nhà ga hàng không. Việc thiết kế chủ yếu dựa trên 

hướng dẫn chung của tiêu chuẩn IATA. Yêu cầu diện tích cho khu vực xử 

lý hành khách, hành lý trong nhà ga được lấy từ công thức trong “Sổ tay 

tham khảo cho việc phát triển sân bay của IATA”. Yêu cầu về diện tích cho 

nhà hàng, văn phòng, phòng máy và thiết bị lấy trong “Tiêu chuẩn xây dựng 

Việt Nam” dành riêng cho từng hạng mục công cộng, có tham chiếu nội 

dung phân tích mẫu của các sân bay khác. Vì thế cần nghiên cứu và ban 

hành quy chuẩn hướng dẫn thiết kế dành riêng cho hạng mục nhà ga hàng 

không. Kiến trúc TKNL được hướng dẫn thiết kế trong QCVN 

09:2013/BXD tương đối đầy đủ, đây là một lợi thế cho các KTS thiết kế 

công trình kiến trúc TKNL. 

Nguyên tắc thiết kế quy hoạch, kiến trúc và các yếu tố kỹ thuật, công 

nghệ là cơ sở lý luận để đề xuất giải pháp kiến trúc TKNL. Nên bố trí mặt 

đứng chính quay về hướng Nam, là hướng “chuẩn” để về năng lượng cho 
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các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Bán cầu Bắc. Phần lớn thời gian trong 

ngày và thậm chí tổng quan hơn là trong năm, bức xạ mặt trời rọi tới từ công 

trình đều phía Nam, cung cấp ánh sáng tự nhiên, hơi ấm và năng lượng cho 

công trình. Lớp vỏ bao che công trình cần được che nắng và cách nhiệt 

trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là mái nhà và các diện tường hoặc 

cửa sổ, cửa đi, vách kính (trên các hướng Tây Bắc - Tây - Tây Nam). Nguồn 

năng lượng tái tạo khá đa dạng và có tiềm năng được khai thác trên quy mô 

lớn, bao gồm năng lượng thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 

năng lượng sinh học. Chu trình làm mát công trình của hệ thống bơm nhiệt 

có thể được ứng dụng vào thiết kế TKNL.  

Trên thực tế, điều kiện khí hậu khu vực phía Nam Việt Nam có những 

lợi điểm có thể tận dụng khi thiết kế công trình kiến trúc như việc khai thác 

nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, vận tốc gió, hướng gió chủ đạo, số giờ nắng 

trong năm, cường độ bức xạ mặt trời. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa 

nóng ẩm, vỏ bao che công trình nhà ga hàng không cần đóng vai trò che 

nắng, cách nhiệt, ngăn mưa, chống thấm tốt, chắn gió nhưng vẫn thông 

thoáng tốt... 

Những giải pháp đề xuất cho lớp vỏ bao che TKNL nhà ga hàng không 

khu vực phía Nam Việt Nam được trình bày trong nội dung chương 3.  
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VỎ BAO CHE TIẾT KIỆM NĂNG 

LƯỢNG CHO NHÀ GA HÀNG KHÔNG TẠI KHU VỰC PHÍA NAM VIỆT 

NAM 

3.1. Nguyên tắc chung 

Có bốn nguyên tắc thiết kế chung (xem Hình 3.2). Cụ thể là (i) Công 

trình TKNL cần đạt giá trị tiện nghi sử dụng; (ii) Nên ưu tiên các giải pháp 

tự nhiên; (iii) Sử dụng nguồn năng lượng có thể tái tạo; (iv) giải pháp 

hợp lý về vật liệu, cây xanh, nước và công tác vận hành công trình… 

hướng đến TKNL. 

3.2. Giải pháp quy hoạch 

Kiến trúc nhà ga ưu tiên bố cục hình khối tổng thể nhà ga và các vị 

trí tiếp giáp với mặt nước và mảng xanh. 

Ngoài giải pháp hình khối tổng thể và bố cục không gian chức năng có 

lợi việc nâng tầng hoặc đan xen các mảng xanh vào vỏ bao che công trình. 

Tuy nhiên, giải pháp tổng thể hình khối nhà ga ứng dụng thủ pháp “bóng 

đổ tự thân”. 

Tóm lại, giải pháp quy hoạch giải quyết bố cục và hướng của nhà ga 

trong tổng thể cảng hàng không, dựa trên nguyên tắc về hướng cất hạ cánh 

của kỹ thuật bay; tận dụng các điều kiện khí hậu có lợi của vùng khí hậu 

phía Nam Việt Nam để giải quyết tối ưu áp lực về nhiệt và tận dụng gió làm 

mát cho lớp vỏ bao che nhà ga. 

3.3. Giải pháp kiến trúc vỏ bao che 

Đối với kiến trúc vỏ bao nhà ga hàng không có năm giải pháp chính: 

(i) Thiết kế hình khối; (ii) Thiết kế che nắng và bố trí cửa sổ; (iii) Tổ chức 

cảnh quan cây xanh; (iv) Sử dụng vật liệu và màu sắc; (v) Lớp vỏ thông 

minh (xem Hình 3.3). 

3.3.1. Thiết kế hình khối 

Bố trí hướng nhà ga đón gió hướng Nam hoặc Đông Nam là lý 

tưởng nhất. 
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Hình khối đơn giản hơn sẽ giúp vỏ bao che công trình càng TKNL 

hơn. 

Bề mặt cong của vỏ bao che sẽ làm giảm diện tích bề mặt tiếp xúc với 

môi trường trên cùng một khối tích. 

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, cần thiết kế diện tích mặt đứng 

hướng Tây nhỏ nhất có thể và tích hợp giải pháp cách nhiệt để tránh hấp 

thụ nhiệt trực tiếp vào buổi chiều (xem Hình 3.7). Bên cạnh đó, nhà ga nên 

được thiết kế với trần cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng phân tầng 

không khí (air stratification). 

Trong nhà ga có thể bố trí không gian sảnh, khu đợi lên máy bay và 

một số không gian khác có thể kết hợp chiếu sáng tự nhiên (xem Hình 3.8). 

3.3.2. Thiết kế che nắng và bố trí cửa sổ 

Có ba giải pháp che nắng chính: (i) Che nắng cố định; (ii) Che nắng 

di động; (iii) Che nắng gián tiếp.  

Thiết kế ô kính cần lưu ý đến hai vấn đề cốt yếu sau: (i) Đặc tính vật 

lý (khả năng cách nhiệt, truyền ánh sáng); (ii) Thiết kế che nắng. 

3.3.3. Tổ chức cảnh quan cây xanh 

Giải pháp cảnh quan: xanh hóa bề mặt vỏ bao che, nhất là tường ở 

các hướng Tây Bắc - Tây - Tây Nam, không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn 

giúp chống nóng một cách tự nhiên và hiệu quả nhờ duy trì độ ẩm để cây 

sinh trưởng và hoạt động trao đổi chất có phát sinh hơi nước, hơi nước sẽ 

thu nhiệt và mang lượng nhiệt này đi. 

Sử dụng cây xanh trên vỏ bao che sẽ bất lợi hơn các kết cấu che nắng 

khác vì: (i) Do đặt tình tự nhiên; (ii) Áp lực về chịu lực; (iii) Gây ra hệ lụy 

cho xã hội. 

Giải pháp sử dụng nước: nên đưa mặt nước vào bên trong nhà ga, 

phun sương hay màng nước trực tiếp giải nhiệt cho lớp vỏ ngoài. 
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3.3.4. Sử dụng vật liệu và màu sắc 

Các vật liệu được sử dụng trong công trình nói chung cần phải thân 

thiện với môi trường, không chứa các chất gây hại, có năng lượng hàm chứa 

thấp, dễ tái chế và tái sử dụng. 

Có ba giải pháp chính nhằm cách nhiệt cho công trình: (i) Sử dụng bản 

thân vật liệu xây dựng có khả năng cách nhiệt tốt; (ii) Thiết kế vỏ bao che 

nhiều lớp; (iii) Phủ lớp sơn cách nhiệt bề mặt ngoài vỏ bao che. 

Màu sắc của vật liệu vỏ bao che được khuyến khích những vật liệu và 

màu sơn sáng nhằm giảm hấp thụ nhiệt BXMT. 

3.3.5. Lớp vỏ thông minh 

Một trong những giải pháp vỏ bao che thông minh được áp dụng khá 

phổ biến là loại có cấu trúc vỏ hai lớp, có thể được tích hợp với hệ thống 

chắn nắng, hệ thống điều khiển chiếu sáng tự nhiên và hệ thống thông 

gió.  

3.4. Giải pháp kỹ thuật 

3.4.1. Lựa chọn thiết bị tiêu thụ năng lượng phù hợp 

Trong công trình nhà ga hàng không, các giải pháp TKNL tập trung 

ở ba hệ thống kỹ thuật: (i) Hệ thống chiếu sáng nhân tạo; (ii) Cấp thoát 

nước; (iii) ĐHKK. 

Trong hệ thống chiếu sáng nhân tạo, việc thay thế các thiết bị chiếu 

sáng thông thường bằng thiết bị TKNL hơn. 

Việc tiết kiệm nước giúp giảm nhu cầu cấp nước từ thủy cục, giảm 

công suất nhà máy lọc nước cũng như các trạm bơm, góp phần TKNL nguồn 

nước chung cho thành phố. 

Việc lựa chọn hệ thống ĐHKK và thông gió TKNL cũng chính là tìm 

giải pháp làm giảm năng lượng tiêu hao để sản xuất lạnh. 



 15  

3.4.2. Khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo 

Năng lượng mặt trời được khai thác trong lĩnh vực xây dựng gồm 

hai mục đích sử dụng chính: (i) Pin năng lượng mặt trời; (ii) Hệ thống làm 

mát thụ động. 

Giải pháp cơ bản tích hợp pin năng lượng vào mái, tường và các tấm 

chắn nắng công trình. Thứ nhất, Các hệ thống trên mái có nhiều lợi điểm 

cho việc lắp đặt các hệ thống pin năng lượng. Thứ hai, Các hệ thống trên 

tường lắp đặt pin năng lượng trên tường có ưu điểm đáng kể. 

3.4.3. Ứng dụng hệ thống quản lý công trình thông minh 

Các giải pháp TKNL cho nhà ga bao gồm: (i) Tổ chức quản lý, vận 

hành; (ii) Bảo trì cho toàn bộ hệ thống; (iii) Định kỳ làm vệ sinh; (iv) Đảm 

bảo chất lượng nước mềm; (v) Không để nhiệt độ bên trong công trình lạnh 

dưới mức; (vi) Bảo trì, bảo dưỡng kịp thời; (vii) Cần có đội ngũ nhân viên 

chuyên nghiệp. 

Kết luận chương 3 

Các nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên cần thực hiện đã được đề 

xuất nhằm hướng đến việc thiết kế vỏ bao che cho công trình nhà ga hàng 

không tại khu vực phía Nam Việt Nam theo hướng TKNL.  

Trong việc quy hoạch cảng hàng không thì hướng gió, nắng phụ thuộc 

hoàn toàn và kỹ thuật bay. Tuy nhiên, ở kiến trúc nhà ga, có thể linh hoạt 

ưu tiên bố cục hình khối tổng thể nhà ga và các vị trí tiếp giáp với mặt nước 

và mảng xanh. Việc nâng tầng hoặc đan xen các mảng xanh vào vỏ bao che 

công trình cũng là giải pháp hướng đến giải thiểu sử dụng năng lượng.  

Trong thiết kế kiến trúc vỏ bao che, cần giải quyết được yêu cầu về 

tăng cường thông gió tự nhiên để đảm bảo sự thông thoáng cho các không 

gian hoạt động bên trong. Việc lựa chọn hình khối đơn giản và tạo các bề 

mặt cong cho vỏ bao che sẽ đóng góp tích cực vào việc TKNL. Trong điều 

kiện khí hậu nóng ẩm khu vực phía Nam, công trình nên được thiết kế có 

lớp vỏ bao che linh hoạt với các khoảng mở ô kính phù hợp để vừa đủ chiếu 
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sáng tự nhiên mà không bị tác động BXMT. Bố trí cửa sổ và cửa đi hợp lý 

cũng là một giải pháp kiến trúc quan trọng. Những vấn đề khác như tổ chức 

cảnh quan, cây xanh, mặt nước và bố trí sân trong cũng cần được quan tâm 

hợp lý. Việc lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, đảm bảo tiện nghi 

và sức khoẻ cho người sử dụng nên được ưu tiên. Vật liệu với màu sơn sáng 

nên được ưu tiên lựa chọn. Lớp vỏ thông minh là giải pháp nên được xem 

xét ứng dụng nhằm hướng đến TKNL.  

Trong công trình nhà ga hàng không, các giải pháp TKNL tập trung ở 

ba hệ thống kỹ thuật gồm hệ thống chiếu sáng nhân tạo, hệ thống cấp thoát 

nước và hệ thống ĐHKK. Khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo cần được 

khuyến khích, chủ yếu cung cấp điện năng cho các thiết bị điện rất đa dạng 

thông qua tấm pin năng lượng mặt trời và có thể tích hợp với hệ thống làm 

mát thụ động hiệu năng cao.  

Ứng dụng hệ thống quản lý công trình thông minh và tiếp cận với 

công nghệ 4.0, việc quản lý và vận hàng công trình đã được số hóa dựa trên 

ứng dụng quy trình BIM cũng là những giải pháp được đề xuất nhằm hướng 

đến đạt hiệu quả sử dụng năng lượng trong kiến trúc nhà ga hàng không.  
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN  

Vấn đề BĐKH hiện nay đang trong tình trạng cấp bách trên thế giới. 

Việt Nam là một trong những quốc gia phải chịu ảnh hưởng khá nặng nề 

của hiện tượng này. Các công trình kiến trúc được xem là góp phần không 

nhỏ đến tiến trình BĐKH thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng hóa 

thạch để vận hành công trình. Việc nghiên cứu và đề xuất “Giải pháp vỏ 

bao che TKNL cho nhà ga hàng không tại khu vực phía Nam Việt Nam” 

là thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có quy chuẩn riêng dành cho quy định 

và hướng dẫn thiết kế nhà ga hàng không. Việc thiết kế chủ yếu dựa trên 

hướng dẫn chung của tiêu chuẩn IATA. Cần nghiên cứu và ban hành quy 

chuẩn hướng dẫn thiết kế dành riêng cho hạng mục nhà ga hàng không. Kiến 

trúc TKNL được hướng dẫn thiết kế trong QCVN 09:2013/BXD tương đối 

đầy đủ, đây là một lợi thế cho các KTS thiết kế công trình kiến trúc TKNL.  

Trên thực tế, điều kiện khí hậu khu vực phía Nam Việt Nam có những 

lợi điểm có thể tận dụng khi thiết kế công trình kiến trúc như việc khai thác 

nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió, số giờ nắng trong năm, cường độ BXMT... 

Nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm, vỏ bao che công trình nhà ga hàng không 

cần đóng vai trò che nắng, cách nhiệt, ngăn mưa, chống thấm tốt, chắn gió 

nhưng vẫn thông thoáng tốt... và góp phần quan trọng vào việc TKNL. 

Trong luận văn này, các nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên cần thực 

hiện đã được đề xuất nhằm hướng đến việc thiết kế vỏ bao che cho công 

trình nhà ga hàng không tại khu vực phía Nam Việt Nam theo hướng TKNL. 

Khi quy hoạch cảng hàng không thì hướng gió, nắng phụ thuộc hoàn toàn 

và kỹ thuật bay. Tuy nhiên, ở kiến trúc nhà ga, có thể linh hoạt ưu tiên bố 

cục hình khối tổng thể nhà ga và các vị trí tiếp giáp với mặt nước và mảng 

xanh. Việc nâng tầng hoặc đan xen các mảng xanh vào vỏ bao che công 

trình cũng là giải pháp hướng đến giải thiểu sử dụng năng lượng.   
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Đối với kiến trúc vỏ bao che, giải pháp thiết kế cần giải quyết được yêu 

cầu về tăng cường thông gió tự nhiên để đảm bảo sự thông thoáng cho các 

không gian hoạt động bên trong. Việc lựa chọn hình khối đơn giản và tạo 

các bề mặt cong cho vỏ bao che sẽ đóng góp tích cực vào việc TKNL. Trong 

điều kiện khí hậu nóng ẩm khu vực phía Nam, công trình nên được thiết kế 

có lớp vỏ bao che linh hoạt với các khoảng mở ô kính phù hợp để vừa đủ 

chiếu sáng tự nhiên mà không bị tác động BXMT. Bố trí cửa sổ và cửa đi 

hợp lý cũng là một giải pháp kiến trúc quan trọng. Những vấn đề khác như 

tổ chức cảnh quan, cây xanh, mặt nước và bố trí sân trong cũng cần được 

quan tâm hợp lý. Việc lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, đảm bảo 

tiện nghi và sức khoẻ cho người sử dụng nên được ưu tiên. Vật liệu với màu 

sơn sáng nên được ưu tiên lựa chọn. Lớp vỏ thông minh là giải pháp nên 

được xem xét ứng dụng nhằm hướng đến TKNL.  

Trong công trình nhà ga hàng không, các giải pháp TKNL tập trung ở 

ba hệ thống kỹ thuật gồm hệ thống chiếu sáng nhân tạo, hệ thống cấp thoát 

nước và hệ thống ĐHKK. Khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo cần được 

khuyến khích, chủ yếu cung cấp điện năng cho các thiết bị điện rất đa dạng 

thông qua tấm pin năng lượng mặt trời và có thể tích hợp với hệ thống làm 

mát thụ động hiệu năng cao. Ứng dụng hệ thống quản lý công trình thông 

minh và tiếp cận với công nghệ 4.0, việc quản lý và vận hàng công trình đã 

được số hóa dựa trên ứng dụng quy trình BIM cũng là những giải pháp được 

đề xuất nhằm hướng đến đạt hiệu quả sử dụng năng lượng trong kiến trúc 

nhà ga hàng không.  

Các “Giải pháp vỏ bao che TKNL cho nhà ga hàng không tại khu vực 

phía Nam Việt Nam” được đề xuất nhằm ứng dụng cho thiết kế công trình 

có đặc thù không gian lớn và nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.  
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2. KIẾN NGHỊ 

Thông qua kết quả của luận văn, sự đóng góp ý kiến của các chuyên 

gia là thật sự cần thiết để học viên có thể hoàn chỉnh “Giải pháp vỏ bao che 

TKNL cho nhà ga hàng không tại khu vực phía Nam Việt Nam”. Hệ thống 

những giải pháp này cũng là tài liệu để so sánh và tham cho việc nghiên cứu 

về kiến trúc TKNL và vỏ bao che cho công trình không gian lớn. Nghiên 

cứu tiếp theo cho các giải pháp vỏ bao che cho công trình sẽ không chỉ dựa 

trên xu hướng kiến trúc TKNL, mà còn cần được mở rộng ở các xu hướng 

khác như kiến trúc thích ứng khí hậu, kiến trúc bền vững, kiến trúc tích hợp 

công nghệ… ở các vùng khí hậu đặc trưng khác của Việt Nam. Hơn nữa, 

những nghiên cứu mang tính định lượng như đo đạc kiểm chứng, mô phỏng 

hiệu năng công trình… cần được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học 

nhằm đưa hệ thống các giải pháp thiết kế trên vào thực tiễn. 

Trên cơ sở “Giải pháp vỏ bao che TKNL cho nhà ga hàng không tại 

khu vực phía Nam Việt Nam”, bộ tài liệu “Hệ thống tiêu chí thiết kế TKNL 

áp dụng cho công trình nhà ga hàng không Việt Nam” có thể được tiếp 

tục nghiên cứu và đề xuất nhằm giúp người thiết kế có cơ sở xác định mức 

độ TKNL của phương án thiết kế cũng như nhà ga hàng không đang vận 

hành. Từ đó, có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý cũng như cải tạo nâng 

cao khả năng TKNL cho công trình kiến trúc nhà ga hàng không.  
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