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Lời nói đầu 

Bộ TCVN 6147:2003 gồm 3 phần: 

TCVN 6147-1:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 1: 
Phương pháp thử chung. 

TCVN 6147-2:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 2: 
Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVCưu) hoặc 
bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập 
cao (PVC-HI). 

TCVN 6147-3:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 3: 
Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng 
acrylonitril/styren/este acrylic (ASA). 

Bộ TCVN 6147:2003 thay thế TCVN 6147:1996. 

TCVN 6147-3:2003 hoàn toàn tương đương ISO 2507-3:1995. 

TCVN 6147-3:2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên 
soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu 
chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và 
điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
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1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat cho ống và 
phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA) 

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những yêu cầu cơ bản để tham khảo. 

CHÚ THÍCH - Phương pháp thử chung để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat của ống và phụ tùng 
nối bằng nhựa nhiệt dẻo được quy định trong TCVN 6147-1 - 2003 (ISO 2507-1:1995) 

2. Tiêu chuẩn viện dẫn 

TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa 
mềm Vicat - Phương pháp thử chung. 

3. Nguyên tắc 



Xem điều 3 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), áp dụng cho nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo 
được quy định trong tiêu chuẩn này. 

4. Thiết bị 

Xem điều 4 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), dùng tủ gia nhiệt có lưu thông không khí 
(4.7) thay cho bể điều nhiệt (4.5). 

5. Mẫu thử 

Xem điều 5 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995). 

6. Điều hòa mẫu thử 

6.1. Sấy khô sơ bộ mẫu thử 

Ngay trước khi điều hòa mẫu thử theo 6.2, sấy mẫu thử sơ bộ như sau: 

- Đặt mẫu thử vào tủ gia nhiệt có lưu thông không khí trong 2 giờ, điều chỉnh nhiệt độ ở 90oC ± 
2oC (xem TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995). 

- Sau đó để nguội 15 phút ± 1 phút trong không khí ở nhiệt độ 23oC ± 2oC và độ ẩm tương đối 50 
% ± 5 %. 

6.2. Điều hòa mẫu thử đã sấy khô 

Điều hòa mẫu thử đã sấy khô (xem 6.1) theo điều 6 của TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995). 

7. Cách tiến hành 

Xem điều 7 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995). 

8. Báo cáo thử nghiệm 

Xem điều 8 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995). 

 

Phụ lục A 
(tham khảo) 

Ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren(ABS) - Yêu cầu cơ bản 

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) của các loại ống và phụ tùng 
nối bằng acrylonitril/butadien/styren(ABS) không được thấp hơn 90oC. 

Đối với những trường hợp áp dụng cụ thể mà cần có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu 
cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng. 

 

Phụ lục B 
(tham khảo) 

Ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA) - Yêu cầu cơ bản 

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) của các loại ống và phụ tùng 
nối bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA) không được thấp hơn 90oC. 

Đối với những trường hợp áp dụng cụ thể mà cần có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu 
cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 

 
 

 

 


