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Wood based panels – Test methods – Part 3: Determination of moisture content 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của các loại ván gỗ nhân tạo. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện 
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm 
công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có). 

TCVN 7756-1 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và 
biểu thị kết quả thử nghiệm. 

3. Nguyên tắc 

Độ ẩm mẫu thử được xác định từ khối lượng mất đi sau khi sấy khô so với khối lượng khô của 
mẫu thử (khối lượng không đổi sau khi sấy ở nhiệt độ 103 ± 2) oC). 

4. Thiết bị và dụng cụ 

- cân có độ chính xác đến 0,01 g; 

- tủ sấy có quạt thông gió, có thể điều khiển và duy trì nhiệt độ (103 ± 2) oC; 

- bình hút ẩm có đường kính miệng bình 200 mm. 

5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 7756-1 : 2007. 

Mẫu thử có kích thước và hình dáng tùy ý, đảm bảo đại diện cho các vùng của tấm ván. Chiều 
dày mẫu là chiều dày tấm mẫu và khối lượng tối thiểu là 20 g. Mẫu thử phải sạch, không dính 
các mảnh vỡ, bụi, mùn cưa. 

6. Cách tiến hành 

6.1. Cân mẫu thử trước khi sấy 

Cân mỗi mẫu thử ở trạng thái tự nhiên, ngay sau khi vừa được chuẩn bị xong với độ chính xác 
đến 0,01 g (m1). 

6.2. Sấy mẫu 

Đặt các mẫu thử đã cân vào tủ sấy và sấy ở nhiệt độ (103 ± 2) oC cho đến khi khối lượng của nó 
không đổi. Sau khi sấy được 6 giờ, lấy mẫu ra làm nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng 
rồi đem cân. 

Khối lượng của mỗi mẫu thử được coi là không đổi khi khối lượng giữa hai lần cân liên tiếp cách 
nhau 6 giờ có độ chênh lệch không lớn hơn 0,1 %. 

6.3. Cân mẫu thử sau khi sấy 

Sau khi sấy xong, các mẫu thử được làm nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng. Cân mỗi 
mẫu thử ngay sau khi lấy ra khỏi bình hút ẩm với độ chính xác đến 0,01 g (m0). 

7. Biểu thị kết quả 

7.1. Độ ẩm của mẫu thử (W), tính theo % khối lượng, xác định theo công thức: 
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Trong đó: 

m1 khối lượng của mẫu thử trước khi sấy, tính bằng gam; 

m0 khối lượng của mẫu thử sau khi sấy, tính bằng gam. 

7.2. Độ ẩm dự kiến của tấm mẫu thử là giá trị trung bình cộng độ ẩm của tất cả các mẫu thử lấy 
ra từ tấm đó, tính theo phần trăm, chính xác đến 0,1 %. 

8. Báo cáo thử nghiệm 

Theo TCVN 7756-1 : 2007. 
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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 

 

 
 
 


