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Tóm tắt: 
 

Tăng cường khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép (BTCT) bằng phương pháp dán gần bề 
mặt (NSM) vật liệu FRP giải quyết được các vấn đề tồn tại của phương pháp dán ngoài (EB) do 
vật liệu FRP được bảo vệ tốt hơn đối với các tác động từ môi trường bên ngoài. Bài báo trình bày 
kết quả phân tích so sánh giữa hai hướng dẫn thiết kế tăng cường sức kháng uốn của dầm bê tông 
cốt thép sử dụng phương pháp NSM theo ACI 440.2R-08 (Mỹ) [3] và ISIS (Canada) [13]. Kết quả 
phân tích cho thấy, hướng dẫn của ACI 440.2R-08 cho sức kháng uốn sau khi tăng cường cao hơn 
khi tính theo ISIS khoảng 31,1% đến 42,6%. Ngoài ra, khi so sánh hiệu quả kinh tế của hai phương 
pháp tăng cường dán ngoài và dán gần bề mặt, theo ACI 440.2R-08, phương pháp dán gần bề mặt 
có chi phí thấp hơn khoảng 13,7% đến 58,2% so với phương pháp dán ngoài với sức kháng uốn 
tương đương.    
 

          Từ khóa: Dán gần bề mặt; Polime cốt sợi; Sức kháng uốn; Tăng cường ngoài; Tăng cường 
uốn.  

 
Abstract:  

Flexural strengthening of concrete beamusing near surface mounted (NSM) FRP method has 
solved existing problems of externalbonded (EB) method because FRP materials are better 
protected from external environment. The article presents analysis and comparison from two 
design guidelines for flexural strengthening concrete beam using NSM method as ACI 
440.2R-08(America) [3] and ISIS (Canada) [13]. The output analysis shows that, ACI 440.2R-
08 approaches provide results of flexural resistance after strengthening higher than those by 
ISIS from about 31.1% to 42.6%. In addition, when comparing economic efficiency of two 
strengthening methods NSM-FRP and EB-FRP approach ACI 440.2R-08 guidelines, NSM-
FRP method shows lower cost than EB-FRP methodfrom about 13.7% to 58.2% with 
equivalentflexural strength.  
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