
Các tòa nhà chọc trời bằng gỗ đang gia tăng 

Các kiến trúc sư và nhà xây dựng chuyển sang 'gỗ khối lượng - 

mass-timber' - một sản phẩm gỗ được thiết kế tương tự như sức 

mạnh của bê tông và thép - để xây dựng các tòa nhà nhiều tầng. 

Một vị khách tại một khách sạn và trung tâm văn hóa 20 tầng mới ở 

Skellefteå, một cộng đồng khai thác vàng cũ ở đông bắc Thụy Điển, không 

cần phải bước ra ngoài để cảm thấy đắm mình trong thế giới tự nhiên. Sàn 

nhà, trần nhà và dầm đỡ của tòa nhà - nơi cũng có một bảo tàng và các cơ 

sở khác - được làm gần như hoàn toàn bằng vân sam và thông được thu 

hoạch từ các khu rừng gần đó. 

"Khi bạn vào bên trong, mùi gỗ gần giống như bạn bước vào một khu rừng", 

Robert Schmitz, một đối tác tại một công ty kiến trúc ở Stockholm và là một 

trong những kiến trúc sư chính của tòa nhà, nói về Trung tâm Văn hóa Sara 

và Khách sạn Wood. "Đây là một thành phố thực sự nhỏ, và gỗ là thứ mà 

mọi người trong cộng đồng này đều có mối liên hệ. Họ hiểu rõ vật liệu". 

Khu phức hợp rộng 323.000 feet vuông là một phần của xu hướng mới nổi 

khi các kiến trúc sư, nhà phát triển và nhà xây dựng chuyển sang cái gọi là 

gỗ khối, gỗ được dán và ép theo những cách đặc biệt để làm cho nó có 

sức chịu đựng mạnh tương tự như bê tông và thép và do đó có khả năng 

thay thế những vật liệu xây dựng đó ngay cả đối với các tòa nhà chọc trời 

và các tòa nhà khổng lồ khác. 

Những người ủng hộ xây dựng gỗ khối lượng cho rằng nó có thể thân 

thiện với môi trường hơn so với xây dựng thông thường. Lượng khí thải 

carbon của một tòa nhà được xây dựng bằng gỗ khối lượng được khai 

thác bền vững, được làm từ những cây được cắt có chọn lọc thay vì cắt rõ 

ràng, có thể bằng một nửa so với một tòa nhà tương tự làm bằng bê tông 

và thép, theo đánh giá về việc xây dựng gỗ khối lượng được công bố gần 

đây trên tạp chí Bền vững (Sustainability). 

"Nếu bạn nhìn vào tác động carbon của việc thu hoạch cây và biến chúng 

thành các tòa nhà, nó mang lại cho bạn một con số tốt hơn nhiều so với 

bạn nhận được từ bê tông hoặc thép", Stephen Shaler, giáo sư vật liệu và 

công nghệ bền vững tại Đại học Maine cho biết. "Miễn là bạn có rừng được 



quản lý bền vững - và chúng tôi có khả năng đó - đó là một người chiến 

thắng rõ ràng về lượng khí thải carbon." 

Số lượng các tòa nhà gỗ khối lượng nhiều tầng đang được xây dựng ở Mỹ 

đã tăng 50% từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021 lên hơn 1.300 

cấu trúc, theo nhóm thương mại gỗ WoodWorks. Trong số các dự án có 

một tòa nhà văn phòng tám tầng ở Charlottesville, Va., một tòa nhà văn 

phòng năm tầng mới của Google dự kiến khai trương vào tháng 8 tại 

Sunnyvale, Calif., và một khu phức hợp bán lẻ dân cư 25 tầng mọc lên ở 

Milwaukee. Bộ luật Xây dựng Quốc tế cho phép các tòa nhà bằng gỗ lên 

tới 18 tầng, nhưng các nhà phát triển của dự án Milwaukee cho biết họ đã 

thu được một phương sai sau khi gửi dữ liệu cho các quan chức thành phố 

cho thấy nó an toàn như một tòa nhà thông thường. 

Một công ty gỗ Nhật Bản đã đề xuất một tòa nhà gỗ 70 tầng cho Tokyo, 

trong khi một công ty kiến trúc có trụ sở tại Anh có kế hoạch xây dựng một 

tòa nhà chọc trời 80 tầng ở London. 

Để đáp ứng nhu cầu về gỗ khối lượng, 18 nhà máy sản xuất đã được xây 

dựng ở Mỹ và Canada kể từ năm 2014, theo Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ. Thị 

trường gỗ khối lượng toàn cầu ước tính đạt 956 triệu USD vào năm 2020 

và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 13,6% từ năm 2021 đến 

năm 2028, theo báo cáo tháng 12 năm 2021 của Grand View Research. 

Ngoài những lợi ích môi trường tiềm năng, các chuyên gia xây dựng cho 

biết các tòa nhà bằng gỗ khối lượng có thể có giá thấp hơn các cấu trúc bê 

tông và thép - đặc biệt là nếu chúng được đặt gần một nhà máy sản xuất, 

nơi các mảnh của tòa nhà được cắt theo đơn đặt hàng. Ví dụ, với gỗ khối, 

các nhà xây dựng không phải đổ bê tông và chờ đợi nó được thiết lập. 

Ông Schmitz và nhóm nghiên cứu đằng sau Trung tâm Văn hóa Sara cho 

biết họ đã tiết kiệm được một năm chi phí xây dựng và lao động khi các 

tấm gỗ và dầm được sản xuất tại một nhà máy gần đó. 

Sử dụng gỗ khối lượng đã cắt giảm thời gian cho khu phức hợp 

Milwaukee, được gọi là Ascent, khoảng bốn tháng, Tim Gokhman, giám 

đốc điều hành của New Land Enterprises có trụ sở tại Milwaukee và là 

người quản lý dự án cho biết. Bởi vì gỗ nhẹ hơn, chỉ có 100 cọc hỗ trợ phải 

được đưa vào đất mềm của trang web thay vì 200 cần thiết cho một tòa 



nhà bê tông và thép tương tự. Và trong khi đổ sàn bê tông có thể cần 30 

đến 40 công nhân, ông nói, chỉ cần 10 công nhân để lắp đặt các tấm gỗ 

nhiều lớp, hoặc CLT, cho mỗi tầng. 

CLT được thực hiện bằng cách đặt xuống và dán nhiều mảnh gỗ định 

hướng ở góc 90 độ với nhau và thường được sử dụng cho sàn nhà và 

tường. Một loại gỗ khối lượng quan trọng khác, được gọi là glulam cho gỗ 

nhiều lớp keo, thường được sử dụng cho dầm hỗ trợ. 

"Mỗi mảnh gỗ được đo và có một vị trí được chỉ định", ông Gokhman nói. 

"Vì vậy, khi tòa nhà được xây dựng, bạn đang cập nhật theo nghĩa đen tiến 

trình của nó trong một thế giới kỹ thuật số. Nếu không có công nghệ đó, 

bạn sẽ không có cùng hiệu quả và lịch trình đạt được." 

Một số chỉ ra những hạn chế của gỗ khối lượng, nói rằng các tòa nhà được 

làm bằng cả xây dựng gỗ thông thường và gỗ khối lượng có thể có lợi thế 

hơn so với những tòa nhà chỉ làm bằng gỗ hoặc chỉ bằng thép và bê tông. 

"Trong một tòa nhà cao tầng, bạn thực sự muốn cơ sở của nó là bê tông, 

và khi bạn đi lên trong tòa nhà, nó trở nên nhẹ hơn và sử dụng gỗ nhiều 

hơn", giáo sư kiến trúc Judith Sheine của Đại học Oregon, người đã thiết 

kế các tòa nhà sử dụng cả gỗ khối và bê tông và thép cho biết. Và xây 

dựng thông thường có thể tốt hơn ở các khu vực ven biển, cô nói thêm, 

"Nếu bạn đang ở trong vùng lũ lụt, cơ sở vẫn nên bê tông vì bị ướt gỗ 

không phải là tuyệt vời." 

Một số người lo ngại xu hướng gỗ đại trà có thể thúc đẩy các công ty gỗ 

chặt phá các khu rừng già có chứa một lượng lớn carbon thay vì khai thác 

có chọn lọc các khu rừng trẻ hơn. Họ lập luận rằng các tính toán về dấu 

chân carbon (carbon footprint) [carbon footprint = the amount of carbon 

dioxide and other carbon compounds emitted due to the consumption of 

fossil fuels by a particular person, group, etc = lượng carbon dioxide và các 

hợp chất carbon khác phát ra do tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của một 

người, một nhóm cụ thể, v.v.] của các tòa nhà gỗ khối lượng phải bao gồm 

rễ, cành cây và các bộ phận khác của cây thường bị đốt cháy cũng như 

nhiên liệu hóa thạch được tiêu thụ để chặt cây, chế tạo các sản phẩm gỗ 

và vận chuyển chúng đến các công trường xây dựng. 



"Chúng tôi sẽ không tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu", Jason 

Grant, quản lý sự tham gia của công ty, rừng, cho Quỹ Động vật hoang dã 

Thế giới ở San Francisco nói. "Có những giới hạn khách quan về số lượng 

gỗ chúng ta có thể sản xuất và tiêu thụ. Chúng ta cần ghi nhớ những hạn 

chế mà chúng ta cần phải hoạt động nếu chúng ta muốn tránh thảm họa 

khí hậu và ngăn chặn sự mất mát thiên nhiên." 

Thử nghiệm địa chấn của một tòa nhà bằng gỗ cao 10 tầng dự kiến diễn ra 

ở California vào mùa thu này có thể thúc đẩy xu hướng gỗ khối lượng. 

"Chúng ta cần tìm cách làm cho các tòa nhà này có khả năng chống động 

đất, vì đây là một loại tòa nhà mới và chưa ai từng làm điều này trước 

đây", Shiling Pei, phó giáo sư kỹ thuật dân dụng và môi trường tại Trường 

Mỏ Colorado và là người đứng đầu dự án cho thử nghiệm lắc cho biết. 

Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, các nhà xây dựng và kiến trúc sư đang 

kết hợp các biện pháp phòng ngừa vào các tòa nhà gỗ khối, David Barber, 

một kỹ sư an toàn cháy nổ có trụ sở tại Washington, D.C. với công ty thiết 

kế, kỹ thuật và kiến trúc đa quốc gia Arup cho biết. Ông chỉ ra việc che phủ 

các tấm tường và sàn CLT trong các tòa nhà gỗ khối lượng lớn cao hơn 

với vách thạch cao được xếp hạng lửa thay vì để chúng lộ ra, ví dụ, và 

kiểm tra xếp hạng hỏa hoạn cho các điểm kết nối giữa các tấm gỗ cũng 

như keo kết nối các tấm và gỗ nhiều lớp. 

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các tòa nhà được thực hiện theo những 

cách rất bảo thủ, vì vậy chúng đang được thiết kế ở mức độ an toàn rất 

cao", ông Barber, người đã làm việc trên cả tòa nhà Ascent ở Milwaukee 

và tòa nhà Apex tám tầng ở Charlottesville nói. 

Các thử nghiệm của một căn hộ gỗ khối hai tầng được thực hiện vào năm 

2017 tại một cơ sở của Cục Rượu, Thuốc lá và Vũ khí ở Beltsville, Md., 

cho thấy phải mất nhiều thời gian hơn để bắt lửa và giữ được tính toàn vẹn 

cấu trúc của nó lâu hơn một cấu trúc khung gỗ tương tự. 

 


