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Tóm tắt: 
 

Sàn phẳng bê tông cốt thép (BTCT) có những ưu điểm vượt trội so với hệ sàn dầm [1] nên được sử 

dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng. Khi thiết kế sàn phẳng cần chú ý vấn đề chọc thủng. 

Chọc thủng là dạng phá hoại giòn, xảy ra bất ngờ và không có dấu hiệu báo trước, làm giảm khả 

năng chịu lực của sàn và có thể  dẫn đến phá hoại toàn bộ kết cấu công trình. Khả năng  kháng 

chọc thủng của sàn phẳng BTCT phụ thuộc vào nhiều yếu tố [2]: cường độ bê tông; hàm lượng cốt 

thép chịu uốn; tỷ số giữa lực cắt và mô-men trong liên kết; chu vi nén thủng, chiều dày sàn; thép 

chịu cắt. Tuy nhiên, các yếu tố này có được kể đến trong tính toán khả năng kháng chọc thủng hay 

không còn tùy thuộc vào hướng dẫn tính toán của từng tiêu chuẩn. Việc nghiên cứu khả năng 

kháng chọc thủng của sàn phẳng BTCT theo các tiêu chuẩn TCVN 5574:2012, EC-2 và quy phạm 

Hoa Kỳ ACI-318 để phân tích và so sánh là điều cần thiết.  

         Từ khóa: Sàn phẳng  BTCT; Chọc thủng; Phá hoại giòn; Lực gây chọc thủng; Khả năng 
kháng thủng. 
 

Abstract: 
 

Reinforced Concrete Flat Slab has several advantages compared to Conventional Slab-Beam 

System [1], hence, Reinforced Concrete flat slab system has currently been used popularly and 

widely in civil projects. When designing the flat slab, the punching shear capacity should be 

considered. The punching shear is a brittle fracture which occurs suddenly without any warning 

and as a consequence, reduces the load-carrying capacity of the floor and can lead to a destruction 

of the entire structure. The punching shear capacity of a flat slab depends on many factors [2]: 

concrete strength; longitudinal reinforcement ratio; the ratio of shear force to moment at slab-

column connection;  perimeter of the pyramid of rupture; shear reinforcement. However, whether 

these factors are used in calculating the punching shear capacity of reinforced concrete flat slab or 

not depends on the Design Provision of each standard. Thus, the study on punching capacity of 

reinforced concrete flat slab by using Vietnamese standard 5574:2012, European standard (EC-2) 

and American Standard (ACI - 318) for analysis and comparison is a significant issue.  
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