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Abstract: 
 

Several structural reinforced concrete members are constructed without shear reinforcement 
such as slabs, footings, and lightly stressed members. The design of these members for shear 
has become an issue of debate as the shear capacity according to various building codes are 
very different. The paper investigates the design shear strength of reinforced concrete beams 
without transverse reinforcement using provisions from Vietnam Standard 5574-2012, ACI 
318-14, EC2 EN 1992-1:2004, and BS 8110-1:1997. The results show that Vietnam Standard 
5574-2012 does not account for the influence of longitudinal tension reinforcement ratio, shear 
span ratio, and size effect on the shear resistance provided by the concrete which are the 
important factors incorporated in the other codes. Comparisons of  the design shear strength 
versus concrete strength and axial load level are also carried out among these four building 
codes.      
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Tóm tắt: 
 
 
Nhiều cấu kiện bê tông cốt thép được chế tạo và xây dựng mà không cần bố trí cốt thép ngang 
như các sàn, bản móng và các cấu kiện chịu lực cắt không lớn. Việc thiết kế chịu cắt cho các 
cấu kiện này đã trở thành một vấn đề tranh cãi vì khả năng chịu cắt của bê tông theo các tiêu 
chuẩn khác nhau là rất khác nhau. Bài báo trình bày nghiên cứu khả năng chịu cắt thiết kế của 
dầm bê tông cốt thép không có cốt thép ngang theo các tiêu chuẩn TCVN 5574-2012, ACI 
318-14, EC2 EN 1992-1:2004, và BS 8110-1:1997. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu chuẩn 
TCVN 5574-2012 không xét đến ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép dọc chịu kéo, tỉ số giữa 
khoảng cách đặt lực với chiều cao dầm, và kích cỡ của cấu kiện đến khả năng chịu cắt của bê 
tông, trong khi đây là các yếu tố quan trọng đã được tích hợp vào các tiêu chuẩn khác. Bài báo 
cũng so sánh khả năng chịu cắt theo cường độ bê tông và tỉ số nén giữa bốn tiêu chuẩn này.  
 
             Từ khóa: Bê tông cốt thép; Cấu kiện bê tông; Khả năng chịu cắt; Cốt thép ngang; 
Tiêu chuẩn thiết kế. 

  

 


