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Tóm tắt: Cường độ chịu nén hiện trường của bê tông được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của 
các kết cấu xây mới, đánh giá khả năng chịu lực của các kết cấu hiện có,... Cường độ chịu nén hiện 
trường ở Việt Nam có thể được xác định theo TCXDVN 239:2006, còn ở các nước thuộc cộng đồng 
châu Âu theo EN 13791:2007. Tuy nhiên, có một số khác biệt nhất định trong kỹ thuật sử dụng để 
đánh giá cường độ hiện trường trong hai tiêu chuẩn trên. Bài viết hướng dẫn cụ thể việc sử dụng tiêu 
chuẩn EN 13791:2007 trong sự so sánh với TCXDVN 239:2006. 

1. Mở đầu 

Cường độ chịu nén là một đặc tính quan trọng của bê tông được sử dụng trong tính toán thiết kế 
và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Cường độ bê tông không những phụ thuộc vào 
chất lượng và cấp phối vật liệu sử dụng mà còn phụ thuộc vào quá trình thi công bê tông và các yếu 
tố khác. Do đó, sự chênh lệch giữa cường độ mẫu đúc tiêu chuẩn và cường độ bê tông trên kết cấu 
là không tránh khỏi. Trong nhiều trường hợp, việc đánh giá cường độ chịu nén thực tế của bê tông 
trên kết cấu và cấu kiện bê tông đúc sẵn là rất cần thiết để chứng nhận hoặc giải quyết các bài toán 
liên quan đến kết cấu công trình. 

 Tại châu Âu, việc đánh giá cường độ chịu nén hiện trường được thực hiện theo tiêu chuẩn EN 
13791:2007 "Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete 
components". Tiêu chuẩn này nằm trong hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, được biên soạn khá mở, phù 
hợp và được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia khác nhau.  

 Nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại, hài hòa và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc 
tế, Bộ Xây dựng đã tiến hành chuyển dịch bộ tiêu chuẩn châu Âu, trong đó có tiêu chuẩn EN 
13791:2007 sang tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn này có một số khác biệt nhất định so với tiêu 
chuẩn Việt Nam hiện hành TCXDVN 239:2006 "Bê tông nặng. Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông 
trên kết cấu công trình".  

 Bài viết này đề cập đến một số điểm đặc biệt của tiêu chuẩn EN 13791 và so sánh với tiêu chuẩn Việt 
Nam. 

2. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn EN 13791:2007 

 Tiêu chuẩn EN 13791:2007 do Ban kỹ thuật CEN/TC 104 "Concrete and related products" biên 
soạn. Tiêu chuẩn này trình bày các kỹ thuật và phương pháp đánh giá cường độ chịu nén hiện 
trường của kết cấu và cấu kiện bê tông đúc sẵn. Thí nghiệm cường độ hiện trường có tính đến ảnh 
hưởng của cả vật liệu và quá trình thi công (đầm, bảo dưỡng,...). Tiêu chuẩn này được viện dẫn 
trong EN 206-1 để đánh giá cường độ bê tông của kết cấu và cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

 Tiêu chuẩn EN 13791:2007 được áp dụng trong các trường hợp như: 

 - Đánh giá sự phù hợp của cường độ chịu nén hiện trường theo yêu cầu kỹ thuật của dự án hoặc 
tiêu chuẩn đối với sản phẩm; 

 - Sửa chữa hoặc thiết kế lại các kết cấu hiện có hoặc cần đánh giá cường độ hiện trường trong 
quá trình thi công; 

 - Đánh giá sự phù hợp của kết cấu trong trường hợp mẫu tiêu chuẩn không đạt cường độ chịu 
nén yêu cầu hoặc đánh giá sự thích hợp khi nghi ngờ về cường độ chịu nén của kết cấu do lỗi thi 
công, hư hại do hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác. 



 Hướng dẫn sử dụng cho các trường hợp trên được trình bày tại hình 1. 

 Phương pháp thí nghiệm sử dụng bao gồm phương pháp khoan lấy lõi và các phương pháp gián 
tiếp. Mỗi phương pháp có thể được thực hiện theo các phương án khác nhau. Cần chú ý rằng, kết 
quả đánh giá theo các phương án khác nhau có sự chênh lệch đáng kể. Do đó, việc cân nhắc lựa 
chọn phương án là cần thiết và nên được xem xét trên nhiều khía cạnh và cho từng trường hợp cụ 
thể. 

 Một điểm khác biệt nữa so với TCXDVN 239:2006 là EN 13791:2007 quy định cường độ chịu nén 
đặc trưng hiện trường nhỏ nhất ứng với các cấp cường độ chịu nén khác nhau thông qua hệ số 0,85. 
Các giá trị cường độ được lấy tròn tới đơn vị (tính theo N/mm2). Giá trị này được sử dụng trong đánh 
giá các kết quả thí nghiệm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Sơ đồ hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn EN 13791:2007 
 

Việc đánh giá cường độ chịu nén hiện trường được hướng dẫn thực hiện cho ba trường hợp 
gồm: đánh giá trên cơ sở lõi khoan, đánh giá theo các phương pháp gián tiếp và đánh giá khi nghi 
ngờ sự phù hợp của bê tông theo thí nghiệm tiêu chuẩn. 

3. Đánh giá cường độ chịu nén hiện trường trên cơ sở lõi khoan 

 Đánh giá cường độ chịu nén hiện trường trên cơ sở lõi khoan được thực hiện theo hai phương 
án: phương án A khi có ít nhất 15 lõi khoan hoặc phương án B khi có từ 3 đến 14 lõi khoan. Cần chú 
ý là theo EN 13791:2007 số lượng lõi khoan không được nhỏ hơn 3. Các lõi khoan phải được khoan, 
kiểm tra và chuẩn bị tuân thủ theo EN 12504-1 và nên được đặt trong phòng thí nghiệm ít nhất 3 
ngày trước khi tiến hành thí nghiệm. 

 Khi thực hiện theo phương án A, cường độ chịu nén đặc trưng hiện trường của vùng thí nghiệm 
là giá trị nhỏ hơn: 

Sử dụng tiêu chuẩn EN 13791:2007 
 

Đánh giá sự phù hợp của 
cường độ hiện trường, ví dụ 
đối với cấu kiện bê tông 

Đánh giá các kết cấu bê tông 
hiện có 

Đánh giá khi nghi ngờ về 
chất lượng bê tông 

Sử dụng phương 
pháp gián tiếp 
theo: 
- phương án 1 
(mục 8.1.2) 
- phương án 2 
(mục 8.1.3) 

Đánh giá sự phù 
hợp theo mục 
8.3.5 

Sử dụng 
lõi khoan 

 

Sử dụng 
phương/ph
áp gián tiếp 
 

Xác định kết cấu có 
cường độ phù hợp hay 

không theo điều 9 

Phương 
án B:  
3 đến 14 
lõi khoan 
(mục 
7.3.3) 
 

Phương 
án A:  
15 lõi 
khoan trở 
lên 
(mục 
7.3.2) 

Sử dụng phương 
pháp gián tiếp 
theo: 
- phương án 1 
(mục 8.1.2) 
- phương án 2 
(mục 8.1.3) 

Tiếp tục khảo sát 
và đánh giá  theo 
mục 8.3.5 

Chấp 
thuận  
bê 
tông 
kết 
cấu 
 

Tính toán kết 
cấu để đánh 
giá hoặc phân 
định trách 
nhiệm (không 
đề cập trong 
tiêu chuẩn 
này) 

đạt 
 

không đạt 
 



  skff isnmisck  2),(,  hoặc  4,,  lowestisisck ff  

Trong đó: 

isckf ,  - cường độ chịu nén đặc trưng hiện trường; 

isnmf ),(  - giá trị trung bình của n kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén hiện trường; 

lowestisf ,  - kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén hiện trường nhỏ nhất; 

s  - giá trị lớn hơn của độ lệch chuẩn của kết quả thí nghiệm hoặc 2,0 N/mm2; 

2k - hệ số, lấy theo quy định quốc gia hoặc lấy bằng 1,48. 

 Khi thực hiện theo phương án B, cường độ chịu nén đặc trưng hiện trường của vùng thí nghiệm 
là giá trị nhỏ hơn: 

 kff isnmisck  ),(,  hoặc 4,,  lowestisisck ff   

Trong đó: 

k - biên độ phụ thuộc vào số lượng các kết quả thí nghiệm. 

 Cường độ chịu nén đặc trưng hiện trường xác định theo EN 13791:2007 phụ thuộc rất nhiều vào 
số lượng lõi khoan. Bảng 1 trình bày tương quan giữa giá trị trung bình của các kết quả thí nghiệm 
cường độ chịu nén hiện trường và cường độ chịu nén đặc trưng hiện trường (khi giả định cường độ 
hiện trường được tính theo giá trị trung bình của cường độ hiện trường). 

 
Bảng 1. Tương quan giữa cường độ trung bình hiện trường và cường độ 

đặc trưng hiện trường trong các trường hợp khác nhau 
 

Cường độ đặc trưng hiện trường, N/mm2 
Độ lệch chuẩn s 

(phương án A, k2=1,48) 
Biên độ k, khi sử dụng 

(phương án B) 

hơn 15 lõi khoan 10-14 lõi 
khoan 

7-9 lõi 
khoan 

3-6 lõi 
khoan 

Giá trị trung 
bình cường độ 
chịu nén hiện 

trường, 
N/mm2 

2,0 2,5 3,0 5 6 7 
10 7,04 6,3 5,56 5 4 3 
15 12,04 11,3 10,56 10 9 8 
20 17,04 16,3 15,56 15 14 13 
25 22,04 21,3 20,56 20 19 18 
30 27,04 26,3 25,56 25 24 23 

 
Số liệu tại bảng 1 cho thấy, với cùng giá trị trung bình của cường độ chịu nén hiện trường, khi có 

càng ít lõi khoan cường độ đặc trưng hiện trường của vùng thí nghiệm càng nhỏ. Hoặc nói cách 
khác, để có cùng giá trị cường độ đặc trưng hiện trường, khi có càng nhiều mẫu khoan thì giá trị 
trung bình cường độ các mẫu khoan cần đạt được càng thấp. Do đó, nếu có điều kiện thì khi đánh 
giá theo EN 13791 nên sử dụng càng nhiều lõi khoan càng tốt. Vấn đề này chưa được đề cập tới 
trong tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 khuyến cáo sử dụng tổ mẫu gồm 3 mẫu 
và cho phép sử dụng tổ mẫu gồm 2 mẫu.  

4. Đánh giá cường độ chịu nén hiện trường theo phương pháp gián tiếp 

 Các phương pháp gián tiếp sử dụng trong đánh giá cường độ chịu nén hiện trường bao gồm 
phương pháp xác định trị số bật nảy, lực kéo nhổ hoặc vận tốc xung siêu âm. 

 Đánh giá cường độ chịu nén hiện trường theo phương pháp gián tiếp có thể tiến hành bằng cách 
xây dựng đường tương quan trực tiếp với lõi khoan (phương án 1) hoặc hiệu chỉnh đường tương 
quan sẵn có theo lõi khoan trong khoảng giới hạn cường độ (phương án 2).  



 Trong hai phương án trên thì phương án 2 được hướng dẫn khá cụ thể và có thể thực hiện dễ 
dàng. Đánh giá theo phương án 1 đòi hỏi người sử dụng có hiểu biết nhất định về các công cụ toán 
học. 

 Việc xây dựng đường tương quan giữa kết quả thí nghiệm theo phương pháp gián tiếp và cường 
độ chịu nén hiện trường (phương án 1) được hướng dẫn thực hiện gồm các bước sau: 

 - Xác định đường thẳng hoặc đường cong phù hợp nhất bằng cách phân tích hồi quy các cặp giá 
trị thu được trong thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm gián tiếp được coi là biến số và cường độ chịu nén 
hiện trường là hàm số của biến số đó; 

 - Tính toán sai số chuẩn của việc xác định, giới hạn tin cậy của đường thẳng hoặc đường cong 
phù hợp nhất và giới hạn dung sai của các kết quả riêng lẻ; 

 - Đường tương quan là phân vị mức mười phần trăm của cường độ. 

 Các chỉ dẫn cụ thể hơn để thực hiện các bước trên không được đề cập đến trong tiêu chuẩn EN 
13791:2007. Điều này gây lúng túng đáng kể khi áp dụng phương án này trong thực tế. Tiêu chuẩn 
không quy định cụ thể dạng của đường tương quan là đường thẳng hay đường cong, phương pháp 
phân tích hồi quy, phương pháp đánh giá sai số cũng như phương pháp xác định phân vị mức mười 
phần trăm. 

 Mô hình đường thẳng hoặc đường cong phù hợp có thể được xác định theo kinh nghiệm thực tế. 
Tuy nhiên, có thể thấy rằng, trong một khoảng nhỏ với sai số cho phép các đường cong có thể được 
coi như đường thẳng. 

 Hiện nay có một số phương pháp phân tích hồi quy để xác định đường thẳng hoặc đường cong 
phù hợp nhất. Trong số đó phân tích theo bình phương nhỏ nhất là phổ biến hơn cả. Theo đó, đường 
phù hợp nhất là đường có tổng bình phương các sai lệch giữa giá trị thực tế và giá trị tính toán là nhỏ 
nhất. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định vì được xây dựng dựa trên giả 
định rằng sai số theo giá trị x bằng 0 và sai số (độ lệch chuẩn) theo giá trị y là cố định.  

 Khi xây dựng đường tương quan giữa các thí nghiệm gián tiếp với cường độ chịu nén hiện 
trường, rõ ràng rằng sai số trong xác định các tính chất theo thí nghiệm gián tiếp là khá lớn và nhiều 
khi vượt quá cả sai số trong xác định cường độ chịu nén. Bên cạnh đó, khi coi cường độ chịu nén có 
hệ số dao động chất lượng cố định (như đa số các tài liệu kỹ thuật hiện nay đang xét) thì giá trị độ 
lệch chuẩn sẽ tăng khi cường độ bê tông tăng. Chính vì vậy, khi đòi hỏi độ chặt chẽ cao thì phương 
pháp bình phương nhỏ nhất thông thường sẽ không hoàn toàn phù hợp. 

 Để khắc phục, theo Ku H.H. [1] nếu như một tập hợp có cùng hệ số dao động thì khi lấy logarit cơ 
số tự nhiên của chúng, độ lệch chuẩn của các giá trị logarit sẽ có giá trị cố định. Do đó, nên tiến hành 
phân tích hồi quy với các giá trị logarit của cường độ hiện trường và kết quả thí nghiệm gián tiếp. 

 Để khắc phục vấn đề sai số của thí nghiệm gián tiếp, có thể sử dụng phương pháp Mandel J. [2] 
được phát triển bởi Stone W.C. và Reeve C.P. Theo đó, trong tính toán sử dụng thông số  được tính 
bằng phương sai của giá trị y chia cho phương sai của giá trị x. Nếu như các thí nghiệm cường độ 
hiện trường và thí nghiệm gián tiếp được thực hiện sao cho giá trị trung bình của chúng có độ chính 
xác gần như nhau thì giá trị  gần bằng 1. Giá trị  được sử dụng trong tính toán đường tương quan 
và đánh giá độ lệch chuẩn theo giá trị y [3].  

 Sau khi xác định đường cong hoặc đường thẳng phù hợp nhất với các cặp kết quả thí nghiệm, 
xác định đường tương quan bằng phân vị mức mười phần trăm của cường độ. Trong đó, phân vị 
mức mười phần trăm của cường độ được hiểu là giá trị cường độ mà 10% nhóm các giá trị cường độ 
đang xét có giá trị nhỏ hơn nó.  

 Việc xác định đường tương quan theo phân vị mức mười phần trăm có thể được thực hiện theo 
nhiều phương pháp khác nhau với các giả định và độ chặt chẽ khác nhau. Cũng như đối với việc xác 
định đường cong phù hợp nhất, việc xác định đường tương quan cũng có thể thực hiện dựa trên giả 
định sai số theo giá trị x bằng 0 và theo giá trị y là cố định. Khi đó, việc tính toán có thể thực hiện theo 



phương pháp yếu tố sai số chung trình bày trong [4]. Đường tương quan cũng có thể được xây dựng 
theo đề xuất của De Gryze S. [5] hoặc Vardeman S.B. [6]. 

 Với các đòi hỏi chặt chẽ hơn, việc tính toán có thể được thực hiện theo phương pháp của Stone 
W.C. và Reeve C.P. [3] có kể đến sai số khi xác định đường cong phù hợp nhất trong việc xây dựng 
đường tương quan cũng như xác định đường tương quan với các khoảng tin cậy khác nhau hay với 
các mức phân vị khác nhau. Tuy nhiên phương pháp này khá phức tạp. Để khắc phục điều này, 
Carino N.J. [7] đề xuất phương pháp mới, trong đó vẫn giữ được tính chặt chẽ của phương pháp 
Stone W.C. và Reeve C.P. nhưng có thể sử dụng dễ dàng hơn . 

 Để hiểu rõ hơn về việc đánh giá theo các phương án khác nhau có thể xét một ví dụ cụ thể. Bảng 
2 trình bày kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén hiện trường và chỉ số bật nảy của kết cấu cần đánh 
giá. 
    

Bảng 2. Chỉ số bật nảy và cường độ chịu nén của lõi khoan tại các vị trí 

TT n (vạch) 
Xi 

R, MPa 
Yi TT n (vạch) 

Xi 
R, MPa 

Yi 
1 22,0 23,4 12 31,0 34,9 
2 21,5 22,7 13 30,0 34,2 
3 25,5 26,7 14 30,0 36,9 
4 25,0 26,5 15 29,5 33,6 
5 24,0 26,0 16 29,5 34,0 
6 24,0 25,7 17 29,5 35,1 
7 26,5 31,0 18 29,5 36,1 
8 25,0 30,7 19 34,0 39,2 
9 25,0 32,5 20 35,0 39,9 

10 26,0 29,6 21 34,5 40,8 
11 29,5 34,4 22 34,5 40,2 

 Việc xây dựng đường tương quan được thực hiện theo phương pháp của Vardeman S.B. [6] theo 
công thức sau: 
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Trong đó: 

XXy  10
ˆˆ)(ˆ   - đường thẳng phù hợp nhất với số liệu thí nghiệm có hệ số 0̂  và 1̂  xác 

định theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường; 
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  - sai số khi xây dựng đường phù hợp nhất hay phương sai của y; 
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, theo đó Â  là độ lệch chuẩn ước tính của 

xy ; 

)(1 p  và  )1(1    - nghịch đảo của phân phối chuẩn tích lũy theo độ phủ p và độ tin cậy (1-); 
n  - số lượng cặp kết quả thí nghiệm sử dụng xây dựng đường tương quan. 
 Kết quả tính toán đường phù hợp nhất, đường tương quan (phân vị mức mười phần trăm của 
cường độ) được trình bày tại hình 2.  

 Tại hình 2 cũng trình bày đường cơ sở và đường cơ sở sau khi đã chuyển dịch  thực hiện theo 
phương án 2. 
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Hình 2. Xây dựng các quan hệ giữa chỉ số bật nảy và cường độ hiện trường 

 
 Dựa trên đồ thị hình 2 có thể xác định cường độ chịu nén hiện trường của vùng thí nghiệm bất kỳ. 
Việc xác định cường độ chịu nén của vùng thí nghiệm theo các phương án khác nhau được trình bày 
tại bảng 3.  

Bảng 3. Xác định cường độ chịu nén hiện trường của vùng thí nghiệm 
Cường độ chịu nén hiện 

trường, MPa xác định theo 
Cường độ chịu nén hiện 

trường, MPa xác định theo TT Chỉ số 
bật nảy phương án 1 phương án 2 

TT 
Chỉ số 
bật nảy 

 phương án 1 phương án 2 
1 24,5 24,3 22,5 9 34,0 36,6 39,0 
2 25,0 25,0 23,4 10 25,0 25,0 23,4 
3 24,0 23,7 21,7 11 28,5 29,5 29,4 
4 32,5 34,7 36,4 12 28,0 28,8 28,6 
5 27,0 27,6 26,8 13 23,5 23,0 21,0 
6 26,0 26,3 25,1 14 26,0 26,3 25,1 
7 21,5 20,4 18,5 15 21,5 20,4 18,5 
8 30,0 31,4 32,0     

Giá trị nhỏ nhất 20,4 18,5 
Giá trị trung bình 26,86 26,09 

Độ lệch chuẩn 4,699 6,059 
sf isnm  48,1),(  18,2 14,9 

4, lowestisf
 24,4 22,5 

Cường độ chịu nén hiện trường 18,2 14,9 
 

Để so sánh, cũng với các giá trị chỉ số bật nảy trong bảng 3, nếu đánh giá theo TCVN 162:2004 
và TCXDVN 239:2006 sẽ có các kết quả sau: 

 Tính toán giá trị cường độ chịu nén hiện trường theo biểu đồ quan hệ R-n: 

 - Cường độ nhỏ nhất: 23,7 MPa; 

 - Cường độ lớn nhất: 40,0 MPa; 

 - Cường độ trung bình: 30,2 MPa; 



 Xác định độ lệch bình phương trung bình: 5,7 MPa;  

 Xác định hệ số biến động: 15,8 %; 

 Hệ số t ứng với 15 vùng: 1,75; 

 Cường độ chịu nén hiện trường: 21,8 MPa. 

 Kết quả trên cho thấy có sự khác biệt đáng kể khi xác định cường độ chịu nén hiện trường theo 
các phương pháp khác nhau. Bên cạnh đó, mô hình đường tương quan giữa kết quả thí nghiệm gián 
tiếp và cường độ chịu nén (theo phương án 1) cũng ảnh hưởng tới kết quả đánh giá.  

5. Đánh giá khi nghi ngờ sự phù hợp của bê tông theo thí nghiệm tiêu chuẩn 

 Tiêu chuẩn EN 13791:2007 dành riêng một mục hướng dẫn đánh giá bê tông khi nghi ngờ sự phù 
hợp của bê tông theo thí nghiệm tiêu chuẩn. 

 Để đánh giá chất lượng bê tông trong trường hợp này đối với vùng thí nghiệm gồm nhiều mẻ bê 
tông cần sử dụng không ít hơn 15 lõi khoan. Điều kiện cần đạt là: 

)48,1(85,0),( sff ckisnm   

và  )4(85,0,  cklowestis ff  

 Nếu được các bên liên quan thống nhất, có thể không cần tới 15 lõi khoan. Khi đó cần có không ít 
hơn 15 kết quả thí nghiệm theo phương pháp gián tiếp và ít nhất hai lõi khoan lấy tại vị trí có cường 
độ thấp. Ngoài ra, khi đánh giá một vùng nhỏ có chứa một hoặc vài mẻ bê tông, có thể sử dụng kinh 
nghiệm chuyên gia để lựa chọn hai vị trí để khoan. Trong các trường hợp này, điều kiện cần đạt là: 

  )4(85,0,  cklowestis ff    

 So với EN 13791:2007 thì các quy định của TCXDVN 239:2006 có khác biệt đôi chút. Bê tông cấu 
kiện hoặc kết cấu công trình được coi là đạt yêu cầu khi đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: 

 ycht RR 9,0  và  ycRR 75,0min   

Trong đó: 

htR - cường độ bê tông hiện trường; 

minR - giá trị cường độ bê tông hiện trường nhỏ nhất trong tổ mẫu; 

ycR - cường độ yêu cầu là cấp bê tông (nếu bê tông được chỉ định theo cấp cường độ chịu nén) hoặc 
được quy đổi từ mác bê tông. 

 Đánh giá sự phù hợp giá trị trung bình của cường độ hiện trường lõi khoan theo EN 13791:2007 
chỉ thực hiện khi có giá trị độ lệch chuẩn, còn TCXDVN 239:2006 không yêu cầu độ lệch chuẩn. 

 Cường độ tối thiểu cần đạt của lõi khoan được tính theo các công thức khác nhau. Khi cường độ 
yêu cầu nhỏ hơn 34 MPa thì cường độ hiện trường tối thiểu của lõi khoan theo EN 13791:2007 nhỏ 
hơn theo TCXDVN 239:2006 và ngược lại. Điều này có nghĩa là yêu cầu của EN 13791:2007 chặt 
chẽ hơn yêu cầu của TCXDVN 239:2006 ở mức cường độ cao. 

6. Kết luận 

 Tiêu chuẩn EN 13791:2007 được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các 
nước châu Âu trong việc đánh giá cường độ chịu nén của bê tông trên kết cấu bê tông và bê tông cốt 
thép. Tiêu chuẩn này cho phép đánh giá theo nhiều phương án, đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Một 
số điểm khác biệt của EN 13791:2007 so với tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam đã được phân tích 
làm rõ.  

 Thực tế cho thấy phương pháp và phương án sử dụng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đánh giá 
cường độ chịu nén hiện trường. Do đó, các bên liên quan cần cân nhắc lựa chọn và thống nhất 
phương án trước khi tiến hành thí nghiệm. 
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