
MỸ SẮP CÓ TÒA NHÀ “XANH” NHẤT THẾ GIỚI
Tập đoàn dịch vụ tài chính PNC của Mỹ hy vọng có thể vượt qua những yêu cầu của chứng chỉ
LEED Bạch kim - mức cao nhất dành cho những công trình sử dụng năng lượng hiệu quả theo tiêu
chuẩn của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ, với việc xúc tiến xây dựng không gian làm việc có lợi
cho sức khỏe bằng thiết kế mới nhất với tên gọi The Tower
                                                 . Cao ốc văn phòng này sẽ "mọc lên" cạnh tòa nhà trụ sở của PNC
tại khu phức hợp PNC Plaza ở thành phố Pittsburgh (Mỹ). Thiết kế sinh động của The Tower, do
công ty kiến trúc Mỹ Gensler thực hiện, được nhận xét là đã thoát khỏi phong cách thiết kế truyền
thống, vốn gắn liền với môi trường máy lạnh, và có mục tiêu đầy tham vọng là trở thành tòa nhà
chọc trời có thiết kế "xanh nhất" hành tinh. Các nhân viên tương lai tại tòa nhà gồm 33 tầng này
sẽ có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí trong lành ngay cả khi đang ngồi trong
văn phòng.  Vách kính kép có chức năng thông gió của The Tower . Tòa nhà The Tower có tổng
diện tích xấp xỉ 74.322m2 với tổng kinh phí xây dựng lên đến 240 triệu USD. Việc giải phóng mặt
bằng để phục vụ cho việc xây dụng tòa nhà này được triển khai từ mùa xuân năm 2012 và công
trình được dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2015. Thông thường không gian việc tại các tòa
nhà theo phong cách thiết kế châu Âu thường được đặt ở gần các cửa sổ, nhằm giúp nhân viên có
thể làm việc dưới ánh sáng tự nhiên quanh năm. Do nhận thấy khí hậu ở Pittsburgh có khả năng
gia tăng nguồn ánh sáng tự nhiên ở các khoảng trống giữa các tầng cũng như nhiệt độ khá ổn
định, các nhà thiết kế của The Tower đã nảy ra ý tưởng tận dụng ưu thế trên bằng cách dùng một
mặt dựng hoàn toàn bằng kính. Nó gồm 2 tấm kính dày được lắp đặt cách nhau một khoảng
trống - nơi các luồng không khí bên ngoài có thể lùa vào bên trong tòa nhà những khi có gió - cơ
chế được mô tả giống như tòa nhà đang "hít thở" thật sự. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tòa
cao ốc này sẽ không cần dùng đến các hệ thống cung cấp ánh sáng và điều hòa không khí thường
thấy ở những tòa nhà hiện hành.  Kết cấu sàn nhà cải tiến giúp The Tower ít tiêu hao năng lượng.
Ngoài ra, hệ thống thông gió sử dụng năng lượng Mặt trời cũng là một đặc điểm giúp The Tower
luôn trong trạng thái mát mẻ. Theo đó, hệ thống này sẽ hút luồng không khí vào trong thông qua
các cửa sổ mở, thay vì đẩy không khí ra ngoài như thường thấy trong các tòa nhà cao tầng hiện
tại. Kỹ thuật mới cho phép không khí di chuyển khắp các tầng và sau đó được hút ra ngoài qua
các ống thông khí trên trần. Bên trong The Tower, các kiến trúc sư của Gensler thiết kế khoảng
cách sàn nhỏ hơn nối giữa 2 tầng nhằm tạo điều kiện để các nhân viên giữa tầng trên và tầng
dưới đi lại dễ dàng, hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thang máy lên xuống nhiều lần. Kết cấu sàn
này còn nhằm mục đích mang nhiều ánh sáng và khí trời vào bên trong tòa nhà. Nhờ kết hợp kiểu
thiết kế hiện đại của vách kính và sàn nhà, The Tower được dự đoán sẽ là cao ốc tiết kiệm đáng kể
nhu cầu tiêu thụ điện năng dùng cho chiếu sáng và điều hòa không khí. Cụ thể, tòa nhà này sẽ tiêu
thụ ít hơn 50% năng lượng so với một tòa nhà văn phòng thông thường và giúp PNC tiết kiệm ít
nhất 30% trong tổng chi phí năng lượng mà công ty hiện phải chi trả - Phó chủ tịch điều hành và
g i á m  đ ố c  G a r y  S a u l s o n  t i ế t  l ộ  t h ê m .
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