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Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng. 

1. Thiết bị thử 

Bình khối lượng riêng (hình la) hoặc bình tam giác dung tích 100ml có nút thuỷ tinh và ống dẫn mao quản 
(hình 1b). 

Cần phân tích chính xác tới 0,01g;  

Búa con; 

Cối chày đồng;  

Bình hút ẩm; 

Tủ sấy 2000C;  

Nước lọc;  

Dầu hoả Cồn 900C 

Sàng kính thước mắt 2 hoặc 2,5mm. 

2. Chuẩn bị mẫu thử 

2.1. Lấy 3 viên mẫu hình dạng bất kỳ theo điều 

3.4 TCVN 3105 : 1993. 

2.2. Đập nhỏ các viên mẫu tới cơ hạt dưới 2 hoặc 
2,5mm trộn đều, rút gọn dẫn mẫu tới còn 200g (cách rút gọn : Dàn đều mẫu thành hình bánh đa, vạch hai 
đường kính chia mẫu thành 4 phần lấy hai phần bất kỳ đối đỉnh). 

Tán nhỏ mẫu thành bột trong cối chày đồng. Sấy bột tới khối lượng không đổi rồi để nguội tới nhiệt độ 
phòng trong bình hút ẩm. Từ bột đã để nguội, cân làm hai mẫu mỗi mẫu 50g để thử song song. 

3. Tiến hành thử 

3.1. Nếu thử bằng bình cổ cao (hình la) thì trước tiên niệu chỉnh thể tích các vạch mức của từng bình, 
sau đó đổ dầu hỏa vào bình tới vạch số 0. Làm hai bình song song. Dùng bông thấm sạch phần dầu dính 
ở cổ bình rồi cẩn thận đổ qua phễu vào mỗi bình 50g mẫu. Xoay lắc bình quanh trục thẳng đứng trong 10 
phút cho không khí thoát ra hết rồi đo thể tích dầu tăng lên trong bình sau khi cho mẫu (V). 

3.2. Nếu thử bằng bình tam giác (hình 1b) thì đổ môi phần mẫu thử vào một bình đã rửa sạch, sấy khô 
(hoặc rửa cồn để khô) và cân sẵn (m1). Cân bình chứa mẫu (m2). 

Đổ dầuu hoả vào bình tới vạch định mức, dùng bông thẩm sạch phần dầu trên vạch định mức rồi cân 
bình chứa dầu và mẫu (m3) sau đó sẽ đổ mẫu thử ra, rửa sạch bình; đổ nước cất vào đến vạch định mức 
rồi lại cân (m4). 

4. Tính kết quả 

4.1. Khối lượng riêng của mẫu thử (U) được tính bằng g/cm3 chính xác tới 0,0lg, theo công thức: 



 (1) 

Trong đó : 

m - Khối lượng bột mẫu, 50g; 

V - Phần thể tích dầu do mẫu chiếm chỗ, tính bằng cm3. Khi thử bằng bình tam giác : 

 

Trong đó : 

ρd - Khối lượng riêng của dầu hoả, lấy bằng 0,93g/cm3; 

m1 - Khối lượng bình không tính bằng g; 

m2 – Khối lượng bình chứa bột mẫu, tính bằng g; 

m3 - Khối lượng bình chứa bột mẫu và dầu hoả, tính bằng g; 

m4 - Khối lượng bình chứa nước cất, tính bằng g. 

4.2. Khối lượng riêng của bê tông là trung bình cộng kết quả của hai lần thử khi các kết quả thử chênh 
lệch nhau không quá 0,O05g/cm3 

4.3. Khi biết khối lượng thể tích (xác định theo TCVN 3115 : 1993) và khối lượng riêng (xác định theo tiêu 
chuẩn này) có thể tính độ chặt Cb (Phần đơn vị) và độ rỗng rb (% khối lượng) của bê tông theo các công 
thức : 

 

Trong đó : 

y - Khối lượng thể tích của bê tông, tính bằng Kg/m3. 

ρ - Khối lượng riêng của bê tông, tính bằng g/cm3. 

5. Biên bản thử 

Trong biên bản ghi rõ : 

- Ký hiệu mẫu; 

- Ngày và nơi lấy mẫu; 

- Ngày thử; 

- Khối lượng riêng của từng mẫu; 

- Độ chặt và độ rỗng của bê tông (nếu có); 

- Chữ ký của người thử. 
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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          http://xaydung.org 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam       http://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 


