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Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass 

Part 6: Appearance 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các khuyết tật của sản phẩm kính có kích cỡ đã hoàn thiện và các 
phương pháp kiểm tra ngoại quan bằng cách quan sát kỹ tấm kính để đưa ra chuẩn mực chấp 
nhận tại vùng quan sát. Chuẩn mực này được áp dụng chủ yếu tại thời điểm xuất hàng. 

2. Tiêu chuẩn viện dẫn 

TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: 
Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần. 

TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 5: 
Kích thước và hoàn thiện cạnh sản phẩm. 

3. Định nghĩa 

Các thuật ngữ sau và các thuật ngữ của TCVN 7364-l: 2004 được áp dụng trong tiêu chuẩn này: 

3.1. Các khuyết tật dạng điểm (spot defects): loại khuyết tật này gồm các điểm đục các bọt khí 
hoặc vật lạ. 

3.2. Khuyết tật dạng vạch (linear defects): loại khuyết tật này gồm các vật lạ và vết cào hoặc 
xước. 

3.3. Các khuyết tật khác (other defects): các khuyết tật về kính như các vết nứt, khuyết tật của 
lớp dán xen giữa như bị gấp nếp, co và các vết sọc. 

3.4. Các điểm đục (opaque spots): các khuyết tật nhìn thấy được trên tấm kính dán nhiều lớp (ví 
dụ: các vết mực, các vật bám vào kính hoặc lớp dán xen giữa). 

3.5. Các bọt (bubbles): thông thường là bọt khí, các bọt này có thể ở trong kính hoặc trong lớp 
dán xen giữa. 

3.6. Các vật lạ (foreign bodies): bất kỳ một vật nào đó ngoài ý muốn bị lạc vào kính dán nhiều lớp 
trong quá trình sản xuất. 

3.7. Các vết cào hoặc xước (scratches or grazes): các vết hỏng dạng vạch trên bề mặt của kính 
dán nhiều lớp. 

3.8. Các vết nứt (vents): các vết khứa nhọn hoặc vết nứt chạy từ một cạnh nào đó trong tấm 
kính. 

3.9. Các vết nhăn (creases): sự vặn vẹo của lớp dán xen giữa khi đưa vào và sau sản xuất để lại 
vết nhìn thấy được. 



3.10. Các vết sọc do sự không đồng nhất của lớp dán giữa (streaks due to interlayer 

inhomogeneity): các vết vặn vẹo ở lớp dán xen giữa, gây ra do quá trình dán lớp xen giữa, các 
vết vặn này có thể nhìn thấy sau sản xuất. 

4. Các khuyết tật trong phạm vi quan sát 

4.1. Các khuyết tật dạng điểm trong phạm vi quan sát 

Khi kiểm tra theo phương pháp quy định ở Điều 9, khả năng chấp nhận các khuyết tật dạng điểm 
phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Kích cỡ của khuyết tật; 

- Tần xuất của khuyết tật; 

- Kích cỡ của tấm kính; 

- Số tấm kính thành phần của tấm kính dán nhiều lớp. 

 Điều này được thể hiện trên Bảng 1. 

 Có thể bỏ qua các khuyết tật nhỏ hơn 0,5 mm. 

 Không cho phép có các khuyết tật lớn hơn 3 mm. 

Chú thích: Việc chấp nhận các khuyết tật dạng điểm trong kính dán nhiều lớp không phụ thuộc 
vào chiếu dẩy từng tấm kính. 

Bảng 1. Các khuyết tật dạng điểm cho phép trong phạm vi quan sát 

Kích thước 
của khuyết 
tật d, mm 

 0,5 < d ≤ 1,0 1,0 < d ≤3,0 

Kích thước 
của tấm kính 

A, m2 

  Đối với tất cả 
các kích cỡ 

A ≤ 1 1 < A ≤ 2 2 < A ≤ 8 A > 8 

Số lượng các 
khuyết tật cho 

phép  

2 tấm 

3 tấm 

4 tấm 

≥ 5 tấm 

Không hạn 
chế, tuy nhiên 
cáckhuyết tật 
không được 
tập trung 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

1,0/m2 

1,5/m2 

2,0/m2 

2,5/m2 

1,2/m2 

1,8/m2 

2,4/m2 

3,0/m2 

Chú thích: Các khuyết tật được coi là tập trung khi xuất hiện 4 khuyết tật trở lên và cách nhau 
một khoảng nhỏ hơn 200 mm. Đối với kính 3 lớp khoảng cách này là 180 mm; kính 4 lớp khoảng 
cách này là 150 mm và kính từ 5 lớp trở lên khoảng cách này là 100 mm. 

Số lượng các khuyết tật cho phép ghi trong Bảng 1 có thể sẽ tăng thêm 1 khi mỗi lớp dán xen 
giữa dầy hơn 2 mm. 

4.2. Các khuyết tật dạng vạch trong phạm vi quan sát 

Khi kiểm tra theo phương pháp quy định ở Điều 9, các khuyết tật dạng vạch cho phép theo quy 
định ở Bảng 2. 

Bảng 2. Số các khuyết tật dạng vạch cho phép trong phạm vi quan sát 



 

Diện tích tấm kính, m2 Số các khuyết tật cho phép ≥ 30 mm theo 
chiều dài 

≤ 5 

Từ 5 đến 8 

> 8 

Không cho phép 

1 

2 

Cho phép có các khuyết tật dạng vạch nhỏ hơn 30 mm theo chiều dài. 

5. Các khuyết tật ở vùng cạnh kính đối với các cạnh đặt trong khung 

Khi kiểm tra theo phương pháp quy định ở Điều 9, cho phép có các khuyết tật có đường kính 
không lớn hơn 5 mm ở trong vùng mép kính. Đối với tích cỡ ≤ 5 m2 chiều rộng vùng mép là 15 
mm. Chiều rộng vùng mép sẽ tăng đến 20 mm đối với kích cỡ > 5 m2. Nếu có các bọt khí, diện 
tích vùng bị bọt không được quá 5% diện tích của mép kính. 

6. Các vết nứt 

Không cho phép kính có các vết nứt. 

7. Các vết nhăn và các vết sọc 

Không cho phép kính có các vết nhăn và các vết sọc trong vùng quan sát. 

8. Các khuyết tật trên cạnh không đóng khung 

Kính dán nhiều lớp thông thường được lắp trong các khung, khi không có khung thì các cạnh 
mép có thể là: 

- Cạnh mài;  

- Cạnh đánh bóng; 

- Cạnh đánh vát. 

Theo TCVN 7364-5 : 2004. 

Trong các trường hợp trên, các khuyết tật dạng vỏ sò, bọt, các khuyết tật của lớp dán xen giữa 
và sự co ngót có thể cho phép có nếu trong trường hợp các khuyết tật này không thể hiện rõ khi 
tiến hành kiểm tra (xem Điều 9). 

9. Phương pháp thử 

Kính dán nhiều lớp được quan sát từ phía trước, ở vị trí thẳng đứng, phía sau tấm kính là nền 
mầu ghi xám và được chiếu sáng bằng ánh sáng khuếch tán ban ngày hoặc tương đương. 

Người quan sát đứng đối mặt cách tấm kính 2 m và quan sát theo phương thẳng góc (tấm nền 
mầu ghi đặt ở phía sau của tấm kính). 

Các khuyết tật hiện rõ khi quan sát phải được đánh dấu nhận biết. 
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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 


