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1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch
• BubbleDeck là công nghệ được Giáo sư Jogen Breuning người Đan Mạch

phát minh từ những năm1993 và được đưa vào thực tế từ năm 1997.

• BubbleDeck sử dụng các quả bóng bằng nhựa tái chế để thay thế phần bê

tông không tham gia chịu lực ở thớ giữa của bản sàn, làm giảm đáng kể trọng

lượng bản thân kết cấu và tăng khả năng vượt nhịp lên tới 50%. Đặc biệt đây là

“công nghệ xanh” đang được áp dụng trên toàn thế giới để giảm thiểu tối đa tác

hại đến môi trường.

• Nguyên lý trên cũng được dựa trên nguyên lý sàn Panel rỗng đã được áp

dụng đại trà trên thế giới từ nhưng năm 1960 nhưng sau đó được Giáo sư Jogen

Breuning nghiên cứu cải tiến thành sàn rỗng chịu lực 2 phương. Cho tới nay, 

sàn rỗng không dầm Bubble Deck theo công nghệ Đan Mạch đang được sử

dụng đại trà trên thế giới và đang được áp dụng rất mạnh tại Việt Nam chúng

ta.

• Công ty CP công nghệ xây dựng B&T VN (BTC) là đơn vị chuyên nghiệp

hàng đầu trên cả nước trong công tác thiết kế và trực tiếp thi công theo công

nghệ sàn rỗng không dầm Bubble Deck theo công nghệ Đan Mạch. Chúng tôi

không ngừng nghiên cứu cải tiến hoàn thiện kỹ thuật thi công sao cho phù hợp

nhất với trình độ xây dựng tai Việt Nam nhằm thay thế những công nghệ xây

dựng cũ lạc hậu nhưng vẫn tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện

hành tại VN và quan trọng nhất vẫn là tuân thủ nhưng nguyên lý cơ bản của

công nghệ gốc từ Đan Mạch.

• Chúng tôi luôn cam kết sẽ đưa đến cho khách hàng sự hài lòng về chất

lượng về sản phẩm sàn rỗng không dầm công nghệ Đan Mạch với tiêu chí: 

“Vững bền theo thời gian”



Sàn rỗng không dầm Bubble Deck Đan Mạch



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck
• Bản sàn BubbleDeck phẳng, không dầm, liên kết trực tiếp với các hệ cột, 

vách chịu lực nên có nhiều ưu điểm về kinh tế và kỹ thuật:



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch
Các bằng sáng chế của BubbleDeck được công nhận trên thế giới

1. Bằng sáng chế Đan Mạch số 166462 do “Patentdirektoratet” của Đan Mạch cấp ngày 24 tháng 5 năm 

1993.

2. Bằng sáng chế Đan Mạch số 172307 do “Patentdirektoratet” của Đan Mạch cấp ngày 09 tháng 3 năm 

1998 và cấp phép ứng dụng quốc tế số WO 9429541.

3. Bằng sáng chế Châu Âu số EP 0 552 2012 do Văn phòng Cấp Bằng sáng chế Châu Âu cấp ngày 28 tháng 

5 năm 1997.

4. Bằng sáng chế Mỹ số 5396747 do Văn phòng Cấp Bằng sáng chế Mỹ cấp ngày 14 tháng 3 năm 1995.

5. Bằng sáng chế Canada số 2093119 do Cục Sở hữu Trí tuệ Canada cấp ngày 14 tháng 9 năm 2004.

6. Bằng sáng chế Châu Phi số 94/4087 cấp ngày 26 tháng 4 năm 1995.

7. Bằng sáng chế Hồng Kông số HK 1004574 Cục Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông cấp ngày 27 tháng 11 năm 

1998.

8. Bằng sáng chế Hàn Quốc số 10-0194894 do Cục Sở hữu Công nghiệp Hàn Quốc cấp ngày 10 tháng 2 năm 

1999.

9. Bằng sáng chế Nhật Bản số 3449713 do Văn phòng Cấp Bằng sáng chế Nhật Bản cấp ngày 11 tháng 7 

năm 2003.

10. Nhãn hiệu Thương mại số 973175, MP 692318, 20490, 20491, 20492 / BubbleDeck.



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch

(TLBT)



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch



1. Giới thiệu sàn Bubble Deck Đan Mạch



2. Nguyên tắc cấu tạo và đặc tính kỹ thuật
2.1. Nguyên tắc cấu tạo



2. Nguyên tắc cấu tạo và đặc tính kỹ thuật
2.1. Nguyên tắc cấu tạo

* Vật liệu sử dụng: 

- Cốt thép chịu lực: RB500W

- Bê tông: Xi măng pooclăng tiêu chuẩn.

- Bóng nhựa: HSPE

(nhựa tái chế, mật độ polyethylene/propylene cao).

* Các bộ phận khác:

- Cốt thép liên kết các tấm sàn.

- Thanh kẹp, thanh góc và cốt thép chịu cắt.



2. Nguyên tắc cấu tạo và đặc tính kỹ thuật
2.2. Đặc tính kỹ thuật của sàn BubbleDeck

Khả năng chịu lực

Một tấm sàn đặc sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi phải vượt nhịp 
lớn do ảnh hưởng của trọng lượng bản thân. BubbleDeck đã giải 
quyết vấn đề này bằng cách giảm 35% lượng bê tông trong tấm 
sàn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực tương ứng. Do đó 
với một khoảng cách lưới cột, sàn BubbleDeck chỉ cần sử dụng 
khoảng 50% lượng bê tông so với tấm sàn đặc không dầm. 

BubbleDeck có khả năng chịu lực cắt xấp xỉ 65% khả năng 
của sàn đặc với cùng chiều cao. Trong tính toán thường sử 
dụng hệ số 0.6 để thể hiện mối tương quan này.

Trong những vùng chịu lực phức tạp (khu vực quanh cột, 
vách, lõi), có thể bỏ bớt các quả bóng để tăng khả năng chịu lực 
cắt cho bản sàn.



2. Nguyên tắc cấu tạo và đặc tính kỹ thuật
2.2. Đặc tính kỹ thuật của sàn BubbleDeck

Khả năng chịu động đất

Lực động đất tác dụng lên công trình có giá trị tỷ lệ với 

khối lượng toàn công trình và khối lượng tương ứng ở 

từng cao độ sàn.

BubbleDeck, tấm sàn phẳng chịu lực theo hai phương, 

với ưu điểm giảm nhẹ trọng lượng bản thân, khi kết hợp 

với hệ cột và vách chịu lực sẽ trở thành một giải pháp hiệu 

quả chống động đất cho các công trình cao tầng.



2. Nguyên tắc cấu tạo và đặc tính kỹ thuật
2.2. Đặc tính kỹ thuật của sàn BubbleDeck

Khả năng vượt nhịp

Đồ thị mô tả mối quan hệ khả

năng vượt nhịp - chiều dày sàn

tương ứng với khả năng chịu

mômen cho từng dạng tấm

sàn. Qua trình xác định nhịp lớn

nhất mà tấm sàn BubbleDeck có

thể vượt qua dựa trên tiêu chuẩn

British Standard 8110 và Eurocode

2, có bổ sung hệ số 1.5 để kể đến

việc giảm nhẹ trọng lượng bản

thân sàn so với sàn đặc truyền

thống.

Tỷ số giữa nhịp/chiều cao tính

toán của tấm sàn L/d ≤ 30 đối với

sàn đơn, L/d ≤ 39 đối với sàn liên

tục, L/d ≤ 10.5 đối với sàn ngàm

một phương.



2. Nguyên tắc cấu tạo và đặc tính kỹ thuật
2.2. Đặc tính kỹ thuật của sàn BubbleDeck

Kết hợp giải pháp căng sau

Khi cần vượt nhịp lớn (trên 15m) 

có thể dùng giải pháp BubbleDeck 

kết hợp ứng lực trước, thực hiện 

căng sau (PT).

Khi vượt nhịp lớn, tấm sàn 

BubbleDeck thông thường sẽ 

không gặp khó khăn về khả năng 

chịu lực nhưng cần hạn chế độ 

võng lớn, vì vậy nên kết hợp với 

giải pháp PT.



3. Các loại sàn BubbleDeck

BubbleDeck loại A

Module cốt thép, dạng cấu kiện

“lưới bóng” chế tạo sẵn được đặt

trên ván khuôn truyền thống và đổ

bêtông trực tiếp tại công trường.



Hệ thống đèn Downlight được chờ sẵn trong sàn
mà không phải làm trấn thạch cao



Hệ thống điện nước
được giấu kín trong sàn



3. Các loại sàn BubbleDeck

BubbleDeck loại B chưa được áp
dụng đại trà tại Việt Nam vì chi 
phí đầu tư nhà xưởng và cẩu lắp
rất đắt.

Cấu kiện bán toàn khối, đáy 

của lưới bóng được cấu tạo một 

lớp bê tông đúc sẵn, dày 60mm 

thay cho ván khuôn tại công 

trường.



3. Các loại sàn BubbleDeck

BubbleDeck loại C

Tấm sàn thành phẩm, sản

phẩm phân phối tới chân công

trình dưới dạng tấm bê tông hoàn

chỉnh. Loại này rất khó tích hợp các
hệ thống điện nước lắp đặt trong sàn.
Chi phí cẩu lắp, nhà xưởng sản xuất
cũng khá lớn.



Các loại sàn Bubble Deck 
không đúng nguyên bản

Hiện nay trên thi trường có rất nhiều đơn vị có giới thiệu loại
sàn bóng mà không đúng nguyên bản của sàn Bubble Deck Đan
Mạch

Tấm sàn được cấu tạo bởi 2 lớp thép xây dựng thông
thường đường kính lớn, được buộc bằng thủ công. Các lớp thép
này được chia, buộc bằng tay với khoảng các a lớn hơn khoảng
cách được quy định trong tiêu chuẩn của Bubble Deck Đan Mạch
nhằm mục đích làm giảm lượng thép trên sàn. Cường độ thép xây
dựng thấp hơn rất nhiều so với thép cường độ cao theo nguyên
bản Bubble Deck Đan Mạch. Tuy nhiên khối lượng thép tăng lên
rất nhiều so với sàn bóng nguyên bản. Ví dụ lượng thép sàn
Bubble Deck cho loại sàn BD230 theo nguyên bản Đan mạch chỉ
khoảng 19kg/m2 đến 22/m2 kg, nhưng làm theo công nghệ này
lượng thép tăng lên đến 35 đến 48 kg/m2. (Gấp lên nhiều lần
khối lượng thép.)

Cấu tạo rỗng được đặt bằng các quả bóng dẹt, kích thước
to hơn quả bóng tròn cùng đường kính nhằm mục đích làm giả
lượng bê tông trong sàn. Các quả bóng này lúc đầu được cố định
bằng 02 lớp thép fi 4, fi 5 gây tăng thêm chi phí cho chủ đầu tư,
sau này họ có cải tiến bằng các làm các rọ thép fi4 để cố định các
quả bóng nên có giảm một ít chi phí cho chủ đầu tư nhưng khối
lượng thép vẫn rất lớn

Với loại sàn này, các đơn vị thường báo giá cung cấp cấu
kiện rất rẻ, nhưng lại đẩy hết chi phí khác đến chủ đầu tư nên giá
thành phẩm thực tế là rất cao.

Loại sàn không đúng nguiyên bản này thường bị võng lớn
gây ra hiện tượng nứt sàn, chất lượng không đảm bảo và rất tốn
kém so với ông nghệ gốc của Đan Mạch.



4. Một số công trình đã thi công

4.1. Một số công trình nổi bật trên Thế giới

Trên thế giới, hàng triệu m2 sàn sử dụng công nghệ BubbleDeck đã được 

thi công, ứng dụng cho tất cả các toà nhà cao tầng bao gồm văn phòng, bệnh 

viện, trường học, nhà ở, nhà để xe,.... và các công trình công cộng khác.



4.1. Một số công trình nổi bật trên Thế giới

Fairlanes
Adelaide Tce
Perth
Completed in 2012



4.1. Một số công trình nổi bật trên Thế giới

IJ Tower
Amsterdam
Holland



4.1. Một số công trình nổi bật trên Thế giới

Le Coie Hotel
Jersey
United Kingdom



4.1. Một số công trình nổi bật trên Thế giới

The Curve
Amsterdam
Holland



4.1. Một số công trình nổi bật trên Thế giới

Tax Walterbos Complex
Tower H and E
Apeldoorn, Holland



4. Một số công trình đã thi công

4.2. Một số công trình nổi bật tại Việt Nam

TÒA NHÀ 28A LÊ TRỌNG TẤN

* Địa điểm: Đường Lê Trọng Tấn -

Hà Đông - Hà Nội.

* Quy mô: 28 tầng cao, 2 tầng 

hầm.

- Tổng diện tích sàn: ~25.000 m2.



4. Một số công trình đã thi công

4.2. Một số công trình nổi bật tại Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC

TẾ THĂNG LONG

( Bill Gates School )

* Địa điểm: Bắc Linh Đàm -Hà Nội.

* Quy mô: Gồm 4 khối nhà A, B, C,

D với chiều cao 6 tầng.

- Tổng diện tích sàn: 15.083 m2.



4. Một số công trình đã thi công

4.2. Một số công trình nổi bật tại Việt Nam

TÒA NHÀ CDC - 193 BÀ 

TRIỆU

* Địa điểm: 193 Bà Triệu – Hai Bà 

Trưng – Hà Nội

* Công trình sử dụng công nghệ 

BubbleDeck giúp nâng 4 tầng (từ 7 

lên 11 tầng) vẫn giữ nguyên kết cấu 

cũ.



4. Một số công trình đã thi công

4.2. Một số công trình nổi bật tại Việt Nam
KHÁCH SẠN PHÙ ĐỔNG THANH

HÓA

* Địa điểm: Phường Phú Sơn -

Thành phố Thanh Hóa.

* Quy mô: 11 tầng cao.

- Tổng diện tích sàn: 5.560 m2.



4. Một số công trình đã thi công

4.2. Một số công trình tại Việt Nam
TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP

OCEAN VIEW MANOR

* Địa điểm: Xã Phước Tỉnh - Huyện

Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu

* Quy mô: 24 tầng cao, 1 tầng hầm.

- Tổng diện tích sàn: 30.129 m2.

















KARAOKE VERTU BẮC NINH

NHỊP 9.5 M

KARAOKE VERTU BẮC NINH 
NHỊP 8.5 M



NHÀ Ở GIA ĐÌNH TẠI TP BẮC GIANG

NHỊP 5.5 M



CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ TẠI ĐẠI MỖ HÀ NỘI ÁP DỤNG SÀN BÓNG 

CHO MÁI DỐC LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

NHÀ THỜ TẠI ĐẠI MỖ HN



NHÀ Ở GIA ĐÌNH TẠI ĐÔNG TẢO, HƯNG YÊN 

THEO PHONG CÁCH KIẾN TRÚC XANH HIÊN ĐẠI 

NHỊP 7.5 M



NHÀ Ở GIA ĐÌNH TẠI PHỐ NGŨ XÁ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

NHỊP 4.5 M



NHÀ Ở GIA ĐÌNH TẠI PHỐ XỐM, HÀ ĐÔNG , HÀ NỘI

NHỊP 8.5 M



TRỤ SỞ CÔNG TY VÀNG BẠC SINH DIỄN – TP BẮC NINH

NHỊP 9.5 M



NHÀ Ở GIA ĐÌNH TẠI KIM CHUNG, ĐÔNG ANH – TP HÀ NỘI

NHỊP 5.5 M



KHÁCH SẠN TƯ NHÂN  – TP BẮC GIANG

NHỊP 8.5 M



VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI PHỐ KIM GIANG, HÀ NỘI

NHỊP 8.7 M



PHÚC ANH HOTEL BẮC NINH

NHỊP 9.5 M



Công trình nhà ở gia đình kết hợp văn phòng tại Hạ Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội đang được thi công đến sàn tầng 5. 

Nhịp 6.8m



Công trình nhà ở gia đình kết hợp văn phòng tại Đại Mỗ, 

Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội đang được thi công đến sàn tầng 5. 

Nhịp 6.4m



Công trình nhà ở gia đình tại Hoàng Cầu,

Q. Cầu Giấy, Hà Nội đang được thi công đến sàn tầng 3. 

Nhịp 4.5m



Khách sạn tư nhân K15 Bắc Ninh đang được thi công đến sàn tầng 5. 

Nhịp 8.6m



Công trình nhà ở gia đình tại Mê Lin,h Đông Anh,

Hà Nội đang được thi công đến sàn tầng 7. 

Nhịp 8.5m



Lời cảm ơn

• Xin cảm ơn quý khách đã chú ý đến những sản
phẩm công nghệ mới hiện đại đã và đang
được áp dụng cho hiện tại và tương lai.

• Lần sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách
các công nghệ xây dựng mới đang được chúng
tôi nghiên cứu và cập nhật.

• Xin chân thành cảm ơn các quý vị đã lắng
nghe.


