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TÓM TẮT:  

Bài báo này trình bày phương pháp tính toán hệ số dư cường độ hay còn gọi là hệ số an toàn khi thiết kế cấp phối bê tông theo các 

quy định, tiêu chuẩn phổ biến hiện hành ở Việt Nam và trên thế giới. Các tiêu chuẩn, quy định khác nhau sẽ đưa ra hệ số dư cường 

độ khác nhau. Do vậy, việc cân nhắc tiêu chuẩn áp dụng, tham khảo khi lựa chọn, tính toán hệ số dư cường độ là cần thiết và nên 

được xem xét trên nhiều khía cạnh ứng với từng trường hợp cụ thể. 
Từ khóa: Hệ số dư cường độ, hệ số an toàn, cường độ bê tông, độ lệch tiêu chuẩn. 

 
ABSTRACT:  

This paper presents the method of calculating the over design strength also known as the safety factor when designing concrete 

mixes according to current popular requirements and standards in Viet Nam and around the world. Different standards and 

requirements will give different over design strength. Therefore, consideration of applicable standards, reference when choosing and 

calculating the over design strength is necessary and should be considered in many aspects for each specific case. 
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1 . Đặt vấn đề 
Cường độ chịu nén là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan 

trọng hàng đầu của bê tông, đồng thời là cơ sở để thiết kế tính toán 
khả năng chịu lực, biến dạng của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 
Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu 
nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông. 
Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng 
để đánh giá chất lượng bê tông, gọi là mác bê tông. Công tác đánh 
giá cường độ bê tông hiện nay tập trung vào việc so sánh cường độ 
chịu nén trung bình của các tổ mẫu được lấy trong quá trình thi công 
với cường độ thiết kế, trong đó các mẫu bê tông đúc được dưỡng hộ 
trong điều kiện tiêu chuẩn quy định thông thường là 28 ngày tuổi 
sau khi bê tông đông kết [1][2].  

Cường độ chịu nén của bê tông phụ thuộc các yếu tố trong suốt 
quá trình sản xuất, kỹ thuật thi công và kiểm soát chất lượng từ khâu 
sản xuất, vận chuyển, đổ, đầm và bảo dưỡng. Do vậy, nó không 
những phụ thuộc vào chất lượng và cấp phối vật liệu mà còn phụ 
thuộc vào quá trình trộn, thi công và các yếu tố khác. Thực tế kiểm 
tra cho thấy cường độ bê tông của các tổ mẫu được lấy trực tiếp tại 
hiện trường thường có sự dao động giữa các viên mẫu trong tổ mẫu 
và có khác biệt so với mẫu đúc trong phòng thí nghiệm (PTN), điều 
này dẫn đến các tiêu chuẩn thiết kế cấp phối bê tông đều đặt ra vấn 
đề hệ số dư cường độ (K) hay thiết kế cường độ với hệ số an toàn nhất 
định trong PTN.  

Việc tính toán hệ số dư cường độ để đảm bảo chất lượng bê tông 
khi thiết kế cấp phối hiện nay đều chủ yếu là xem xét đến chỉ tiêu 
cường độ nén của mẫu. Tuy vậy, việc tính toán này có sự khác biệt 

đáng kể do các tiêu chuẩn quy định khác nhau. Sự khác biệt này là do 
quy định chọn lựa các giá trị cường độ nén của tổ mẫu, xác suất đảm 
bảo hay độ tin cậy thông qua phương pháp thống kê giá trị cường 
độ nén. Hiện tại, phương pháp thống kê cung cấp công cụ cơ bản, 
hữu hiệu để xác định chất lượng và dự báo cường độ tiềm năng của 
bê tông. 

Tại Việt Nam, các trạm trộn bê tông, các nhà máy sản xuất bê tông 
đúc sẵn thường thiết kế cấp phối bê tông với hệ số dư cường độ theo 
các tiêu chuẩn TCVN hiện hành, căn cứ trên kinh nghiệm và số liệu 
thống kê của từng nhà máy mà ít tham khảo các quy định ở các tiêu 
chuẩn phổ biến khác như Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ 
(ASTM) hay Hiệp hội Bê tông Hoa Kỳ (ACI); Tiêu chuẩn công nghiệp 
Nhật Bản (JIS) hay Yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn kiến trúc Nhật Bản 
(JASS). Để xem xét tính hợp lý của hệ số dư cường độ  nhằm đảm bảo 
an toàn và kinh tế khi thiết kế cấp phối bê tông, bài viết nghiên cứu, 
so sánh hệ số dư cường độ theo các tiêu chuẩn khác nhau để làm căn 
cứ áp dụng như  trình bày dưới đây. 

2 . So sánh các quy định về hệ số dư cường độ của bê tông  
Trong các hướng dẫn và quy định chung về thống kê, kết quả thử 

cường độ nén thường được xem là phân bố chuẩn, có dạng hình 
chuông như trình bày ở Hình 1 [3]. Các thông số thống kê cơ bản là 
giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (s hoặc ). Mô hình toán học cho 
rằng trong phân bố chuẩn thì xác suất các giá trị nằm trong khoảng 
biến động 1s, 2s và 3s của giá trị trung bình lần lượt là 68,27%; 95,45% 
và 99,99%. 

Hình 2 cho thấy cùng phân bố chuẩn, cùng giá trị trung bình 
nhưng độ lệch chuẩn có khác nhau nên dạng biểu đồ cũng khác 



nhau. Độ lệch chuẩn càng nhỏ, biểu đồ phân bố có dạng hẹp và 
ngược lại. Các nghiên cứu cho thấy, trong đa số trường hợp bê tông 
có cường độ nén dưới 70 MPa thì cường độ nén có phân bố gần với 
bố chuẩn [4]. Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn của cùng tác giả cho 
thấy khi cường độ nén thiết kế yêu cầu (Ryc) > 70 MPa (hoặc f'c > 70 
MPa), phân bố cường độ bê tông có thể bị lệch do ảnh hưởng bởi giới 
hạn cường độ nén của cốt liệu [5]. Trong phạm vi bài viết này chỉ so 
sánh hệ số dư cường độ cho bê tông có Ryc ≤ 60 MPa. 

 
Hình 1. Biểu đồ phân bố chuẩn của cường 
độ nén 

Hình 2. Ba trường hợp cùng giá trị trung 
bình nhưng khác nhau về độ biến động 

2.1. Quy định của Việt Nam (TCVN) 
Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD ngày 05/9/1998 [6], “Chỉ dẫn kỹ 

thuật chọn thành phần bê tông các loại” và TCVN 9382:2012 [7], “Chỉ 
dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền” đưa ra cùng 
hệ số dư cường độ K (gọi chung là hệ số an toàn). Hệ số này chỉ áp 
dụng cho bê tông có mác thiết kế đến 60 MPa, phụ thuộc công nghệ 
trộn và nguyên liệu dùng cho bê tông mà không tính toán hay kể đến 

hệ số biến động cường độ bê tông. TCVN 9340:2012 [8] và TCVN 
10303:2014 [9] chỉ đưa ra các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và 
nghiệm thu cường độ nén của bê tông mà không đề cập đến hệ số 
dư cường độ khi thiết kế cấp phối bê tông. 

Tùy thuộc yêu cầu cụ thể, bên đặt hàng sẽ đưa ra yêu cầu về 
cường độ bê tông trong phòng thí nghiệm, có kể đến hệ số dư cường 
độ K là Rn. Theo TCVN 9382:2012, nếu không có quy định cụ thể, có 
thể chọn K = 1,10 hoặc K = 1,15 tùy thuộc công nghệ trộn bê tông và 
sự ổn định của nguồn nguyên liệu. So sánh hệ số dư cường độ theo 
các quy định khác nhau dựa trên Ryc ở Việt Nam cho ở Bảng 1. 

Bảng 1. So sánh hệ số dư cường độ theo Việt Nam 
TT Tên chỉ tiêu 778/1998/QĐ-

BXD 
TCVN 

9382:2012 

1 Trộn tự động, 
nguyên liệu ổn định 

Rn = 1,10 Ryc Rn = 1,10 Ryc 

2 Trộn thủ công, 
nguyên liệu không 
ổn định 

Rn = 1,15 Ryc Rn = 1,15 Ryc 

Theo Bảng 1, các quy định của Việt Nam chỉ đề cập đến công 
nghệ trộn và mức độ ổn định của nguyên liệu đầu vào mà không nêu 
cho phép sử dụng hệ số an toàn khác nhau khi thiết kế cấp phối bê 
tông trong trường hợp có và không có số liệu thống kê về độ lệch 
tiêu chuẩn. Giá trị lớn nhất của hệ số dự cường độ như đã nêu ở trên 
K = 1,15, tương ứng với tăng 15,0 % so với cường độ thiết kế yêu cầu. 

2.2. Quy định của Hoa Kỳ (ACI/ ASTM) 

Bảng 3. Hệ số dư cường độ theo ACI/ ASTM 
TT Tên chỉ tiêu ACI 318M-11/ ASTM C94/ C94M-16b 
1 Trường hợp có sẵn độ 

lệch chuẩn s 
- ≤ 35:  

Rn = max (Ryc + 1,34s;   
Ryc + 2,33s – 3,5) 

> 35: 
Rn = max (Ryc +1,34s; 0,90Ryc + 2,33s) 

2 Trường hợp không có 
sẵn độ lệch chuẩn s 

< 21: 
Rn = Ryc  + 7,0  

21-35: 
Rn = Ryc  + 8,3 

> 35: 
Rn = 1,10Ryc  + 5,0 

Theo ACI 318M-11 [10]– “Building Code Requirements for 
Structural Concrete and Commentary”, độ lệch chuẩn phải được tính 
từ ít nhất 30 kết quả thử nghiệm liên tiếp, trong trường hợp ít hơn 30 
giá trị, cần sử dụng hệ số điều chỉnh bằng cách nhân độ lệch tiêu 
chuẩn tính được trong thực tế với hệ số điều chỉnh cho ở Bảng 4. 

Bảng 4. Hệ số điều chỉnh độ lệch chuẩn theo số lượng mẫu thử 
có sẵn 

Số lượng mẫu thử Hệ số điều chỉnh độ lệch tiêu chuẩn 
<15 Áp dụng theo trường hợp 2 của Bảng 3 
15 1,16 
20 1,08 
25 1,03 

30 hoặc lớn hơn 1,00 
Theo Bảng 3 và Bảng 4, các quy định của ACI 318M-11 / ASTM 

C94/C94M-16b [11] cũng cho phép sử dụng hệ số dư cường độ trong 
trường hợp không có số liệu thống kê về độ lệch tiêu chuẩn hoặc 
không đủ 15 giá trị cường độ khi tính toán, giá trị nhỏ nhất của yêu 
cầu dư cường độ là 7,0 MPa ứng với cường độ thiết kế quy định < 21 
MPa. Giá trị này có thể lên đến 8,3 MPa khi cường độ thiết kế trong 
khoảng (21 – 35) MPa. Ngoài ra, để đảm bảo độ bền cho bê tông thì 
tiêu chuẩn ACI 318M-11 khuyến cáo hệ số dư cường độ thông 
thường được quy định để phần cường độ tăng thêm không nhỏ hơn 
(3,5 – 5,0) MPa. 

Quy định của Hoa Kỳ đưa ra lựa chọn phổ biến cho bê tông: Rn = 
max (Ryc +1,34s; Ryc + 2,33s – 3,5) hoặc Rn = max ((Ryc + 1,34s; 0,90 Ryc 
+ 2,33s) tương ứng với yêu cầu cường độ trung bình phải bằng hoặc 
lớn hơn Ryc và không có mẫu nào đạt cường độ thấp hơn quá 3,5 MPa 
so với Ryc  trong trường hợp Ryc ≤ 35 MPa hoặc không thấp hơn 0,10Ryc 

trong trường hợp Ryc > 35 MPa với xác suất không đạt khoảng 1 % để 
đáp ứng các điều kiện giá trị trung bình và giá trị thấp nhất đạt 90% 
của cường độ nén theo thiết kế. Vì lý do này, nếu sử dụng số liệu có 
từ 100 giá trị trở lên để tính độ lệch chuẩn sẽ cho kết quả tin cậy hơn. 
Khi chỉ có khoảng 30 giá trị, xác suất mẫu không đạt có thể lớn hơn 1 
%. Tuy nhiên, vấn đề này không cần phải xem xét chi tiết do các hệ 
số đã tính đến biến động của vật liệu và công nghệ sản xuất. Trường 
hợp cần thiết, có thể phải xem xét để tăng giá trị trung bình của 
cường độ nén trong quá trình thiết kế cấp phối thông qua tăng hàm 
lượng chất kết dính, thay đổi cấp phối, giảm hoặc kiểm soát độ sụt 
tốt hơn, giảm thời gian chờ đợi… 

2.3. Quy định của Nhật Bản (JIS/ JASS 5N) 
Bảng 5, trích từ JASS 5N:2013 [12]– “Japanese Architectural 

Standard Specification for Reinforced Concrete” đưa ra các xác xuất 
phân bố của và mức khuyết tật chấp nhận (Quality Acceptance Limit 
– AQL) theo lý thuyết về xác suất thống kê. Từ đó, người sử dụng có 
thể lựa chọn từng mức độ dựa trên nhận xét và chỉ dẫn kèm theo 
bảng này. 



Quy định của Nhật Bản đưa ra lựa chọn phổ biến: Rn = max (Ryc 
+1,73s; 0,85Ryc + 3s). Tương ứng với mức yêu cầu này, độ tin cậy để 
giá trị trung bình của cường độ nén bê tông đạt được cường độ thiết 
kế là trên 95% và độ tin cậy để giá trị thấp nhất của cường độ nén đạt 
85% cường độ thiết kế là trên 99%. Đây là mức lựa chọn hệ số dư 
cường độ khá hợp lý do vẫn đảm bảo mục tiêu an toàn và kinh tế ở 
mức chấp nhận được. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt 
quan trọng, vẫn có thể chọn Rn = Ryc + 3s, tương ứng với độ tin cậy 
đến 99,99% theo lý thuyết “6 sigma”. Tiêu chuẩn JASS 5N:2013 cũng 
đưa ra số lượng mẫu tối thiểu để tính độ lệch tiêu chuẩn tương tự 
như ACI 318M-11 / ASTM C94/C94M-16b. 

3 . Ví dụ về thiết kế hệ số dư cường độ của bê tông 
Để dễ hình dung và so sánh định lượng hệ số dư cường độ của 

từng tiêu chuẩn đã đề cập, giả thiết trong trường hợp không có số 
liệu thống kê và có số liệu thống kê cho bê tông có mác thiết kế M30 
theo TCVN 6025:1995 trong trường hợp trộn tự động, nguyên liệu ổn 
định. Số liệu thống kê gồm 36 giá trị cường độ nén tiêu chuẩn trên 
mẫu (150x150x150) mm được thu thập trong khoảng thời gian 30 
ngày như mô tả ở Bảng 6. Sử dụng hệ số quy đổi từ cường độ mẫu 
trụ (D=150; H=300) mm - là mẫu chuẩn của ASTM/ ACI và JIS/ JASS 
sang mẫu lập phương (150x150x150) mm – là mẫu chuẩn của TCVN 
được lấy là 1,2 theo quy định của TCVN 3118:1993 [13]. Như vậy, 
cường độ nén M30 trên mẫu lập phương tiêu chuẩn cạnh 150 mm sẽ 

tương ứng với cường độ nén C25 trên mẫu trụ (D=150; H=300) mm. 
Minh họa mẫu chuẩn của TCVN, ASTM/ ACI và JIS/ JASS cho ở Hình 3. 
Biểu đồ phân bố cường độ nén tính theo TCVN cho ở Hình 4. 
 

Bảng 5. Hệ số dư cường độ theo JIS/ JASS 5N 
TT Dạng biểu đồ phân bố Đánh giá theo mức khuyết tật chấp nhận 

  Xác suất Chuẩn mực Nhận xét 
1 

 

50% Rn = Ryc 
Không an 
toàn 

2 

 

0% Rn = Ryc + 3s 
Quá an 
toàn 

3 

 

 % 
 

Rn = Ryc  + ks 
Chấp nhận 
được 

4 

 

´% <４

％˂ % 
min = 0,85 

Ryc 

Rn = max (Ryc 

+ 1,73s; 0,85 
Ryc + 3s) 

Phổ biến 
về kinh tế 
và an toàn 
ở mức 
chấp nhận 

Bảng 6. Cường độ nén và các thông số thống kê (đơn vị tính MPa) 
Ri, 38,5 30,8 33,1 31,5 34,3 29,1 31,8 35,4 34,8 32,3 34,3 36,2 

37,7 33,6 36,4 27,9 29,5 28,5 34,1 33,2 32,2 32,4 33,4 36,2 
36,4 35,2 32,8 32,9 34,8 30,2 36,1 33,7 35,5 34,6 30,8 37,3 

 TCVN ASTM/ ACI JIS/ JASS 
TB 33,5 28,0 28,0 
s 2,63 2,18 2,18 
Cv 7,85 % 7,79 % 7,79 % 

Từ số liệu thống kê ở Bảng 6 và biểu đồ phân bố như Hình 4 cho 
thấy: hệ số biến động của bê tông theo TCVN là 7,85% và theo ASTM/ 
ACI hoặc JIS/ JASS là 7,79%, thuộc loại bê tông có chất lượng trung 
bình theo như quy định tại ACI 214R; phân bố thực tế dựa theo TCVN 
này chỉ gần với phân bố chuẩn do cường độ trung bình không nằm 
ở vị trí chính giữa của biểu đồ phân bố. 

3.1 Trường hợp không có số liệu thống kê 
Dựa trên quy định của từng tiêu chuẩn, tính toán được hệ số dư 

cường độ khi thiết kế cấp phối bê tông cho cường độ nén M30 hoặc 
C25 theo từng tiêu chuẩn cho ở Bảng 7 và minh họa ở Hình 5 a). 

 
Hình 3: Mẫu chuẩn theo TCVN và ASTM/ JIS    

 
Hình 4: Biểu đồ phân bố của cường độ nén 
Bảng 7. Hệ số dư cường độ trong trường hợp không có số liệu 

thống kê 
TT Tên tiêu chuẩn Hệ số dư cường độ  

Giá trị tính toán Giá trị lớn nhất 
1 Quy định của 

Việt Nam 
Rn = 1,10 x 30 = 33,0 

Rn = 33,0 

2 Quy định của 
Hoa Kỳ 

Rn = 25 + 8,3 = 33,3 
Rn = 33,3 

3 Quy định của 
Nhật Bản 

- 
- 

3.2  Trường hợp có số liệu thống kê 
Dựa trên số liệu thống kê của bê tông cho ở Bảng 6, tính toán 

được hệ số dư cường độ cho cường độ nén M30 hoặc C25 theo từng 
tiêu chuẩn quy định cho ở Bảng 8 và minh họa ở Hình 5 b). 

 



 
a) Không có số liệu thống kê  b) Có số liệu thống kê 

Hình 5: Biểu diễn hệ số dư cường độ theo các tiêu chuẩn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảng 8. Hệ số dư cường độ trong trường hợp có số liệu thống kê 

TT Tên tiêu chuẩn Hệ số dư cường độ  
Trường hợp 1 Trường hợp 2 Giá trị lớn nhất 

1 Quy định của Việt Nam Rn = 1,10 x 30 = 33,0 Rn =1,10 x 30 = 33,0 Rn = 33,0 
2 Quy định của Hoa Kỳ Rn = 25 + 1,34x2,18 = 27,9 Rn = 25 + 2,33x2,18 – 3,45 = 26,6 Rn = 27,9 
3 Quy định của Nhật Bản Rn = 25 + 1,73x2,18 = 28,8 Rn =0,85x25 + 3x2,18 = 27,8 Rn = 28,8 

4 . Kết quả và bàn luận 
Nhìn vào kết quả tính toán hệ số dư cường độ qua số liệu ở Bảng 

7, Bảng 8 và Hình 4 cho thấy: Đối với ASTM/ ACI và JIS/ JASS 5N, trong 
cùng quy định, nếu có số liệu thống kê thì hệ số dư cường độ  sẽ thấp 
hơn khi không có số liệu thống kê. Điều này giải thích tầm quan trọng 
của công tác thống kê và kiểm soát chất lượng.  

Xét trường hợp không có số liệu thống kê như mô tả ở Bảng 7 thì 
hệ số dư cường độ tính theo quy định của Việt Nam là 10% (K = 1,10) 
và của Hoa Kỳ là 13,2% (K = 1,32). 

Trong trường hợp có số liệu thống kê như mô tả ở Bảng 8, hệ số 
dư cường độ tính theo quy định của Việt Nam là 10% (K = 1,10), quy 
định của Hoa Kỳ là 11,6% (K = 1,16) và quy định của Nhật Bản là 15,2 
% (K = 1,52). Ngoài ra, nếu tính theo trường hợp 2 của Bảng 8 thì hệ 
số dư cường độ theo quy định của Nhật Bản tương đương 11,2% (K = 
1,12) so với cường độ yêu cầu, cao hơn so với tiêu chuẩn Hoa Kỳ (6,4 
%; K = 1,064) trong khi quy định của Việt Nam thì hệ số dư cường độ 
luôn được chọn 10 % cường độ yêu cầu (K = 1,10).  

Nhìn chung, trong điều kiện công nghệ ở Việt Nam thì quy định 
của Nhật Bản là tương đối chặt chẽ và hợp lý về kinh tế - kỹ thuật xét 
trong trường hợp áp dụng khi nghiệm thu theo JIS A 5308:2014 [14], 
có quy định tương tự như TCVN 4453:1995 [15] cụ thể: “Cường độ bê 
tông được coi là đạt yêu cầu thiết kế nếu cường độ trung bình của từng 
tổ mẫu không nhỏ hơn mác thiết kế và không có mẫu nào trong tổ mẫu 
có cường độ nhỏ hơn 85% mác thiết kế”.  

Mặc khác, ngoài yêu cầu về hệ số dư cường độ khi thử nén trong 
phòng thí nghiệm, để bê tông đạt độ bền thì người thiết kế cũng cần 
lưu ý giá trị cường độ nén tối thiểu, tỉ lệ N/CKD và các yêu cầu khác 
dựa trên điều kiện, môi trường làm việc của kết cấu bê tông. Ngoài 
ra, cũng cần lưu ý là cường độ nén tiêu chuẩn nêu ở trên phụ thuộc 
vào hình dạng, kích thước mẫu thử, quy trình chuẩn bị mẫu và 
phương pháp thử. Do vậy, để có thể có các số liệu thống kê thích hợp 
ví dụ như giá trị độ lệch chuẩn (s), vốn tính toán dựa trên số liệu 
cường độ nén tiêu chuẩn nên tốt nhất cần thực nghiệm theo đúng 
quy định trên mẫu chuẩn của từng tiêu chuẩn đồng thời lưu ý cần có 
hệ số quy đổi cường độ nén do khác biệt về mẫu chuẩn nếu dựa trên 
giá trị tuyệt đối trong trường hợp không có số liệu thống kê như đã 
nêu ở Bảng 7. 

5 . Kết luận & Kiến nghị 
a) Các tiêu chuẩn, quy định hiện hành đã đề cập của Việt Nam 

không có quy định khác nhau về hệ số dư cường độ khi thiết kế cấp 

phối bê tông trong trường hợp có và không có số liệu thống kê về 
cường độ nén.  

b) Xét trường hợp không có số liệu thống kê thì hệ số dư cường 
độ khi thiết kế cấp phối bê tông tính theo ACI/ ASTM là lớn hơn TCVN. 
Trong trường hợp có số liệu thống kê, hệ số dư cường độ sắp xếp 
theo thứ tự từ lớn đến nhỏ lần lượt là Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam.  

c) Khi thực hiện nghiệm thu cường độ nén theo TCVN 4453:1995 
hoặc các quy định tương tự thì quy định về hệ số dư cường độ của 
Nhật Bản trong trường hợp có số liệu thống kê là tương đối chặt chẽ 
và hợp lý về kinh tế - kỹ thuật để đảm bảo bê tông đạt yêu cầu về 
cường độ nén. 

d) Đối với quy định của Hoa Kỳ, hệ số dư cường độ của bê tông 
khi có số liệu thống kê thì sẽ thấp hơn nhiều khi không có số liệu 
thống kê. Điều này giải thích tầm quan trọng của công tác thống kê 
và kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, thi công bê tông. 

e) Việc cân nhắc lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng, tham khảo khi lựa 
chọn, đánh giá hệ số dư cường độ là cần thiết và nên được xem xét 
trên nhiều khía cạnh và cho từng trường hợp cụ thể. 
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