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Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lực bám của đinh và đinh vít làm bằng dây thép 
tròn. 

1. THIẾT  BỊ 

1.1. Để xác định lực bám của đinh và đinh vít khi đóng vào gỗ phải sử dụng thiết bị như sau: 

- Máy thử đảm bảo độ chính xác của việc đo đến 0,5KG ở phụ tải đến 100 KG, đến 01 KG ở phụ 
tải từ 100 đến 500 KG, đến 5,0 KG ở phụ tải từ 500 đến 1000 KG; 

- Dụng cụ để nhổ đinh và đinh vít (xem hình 1); 

- Thước cặp đảm bảo độ chính xác khi đo đến 0,1 mm; 

- Thước đo chiều dài đảm bảo độ chính xác khi đo đến 0,1 mm; 

- Các dụng cụ dùng để xác định độ ẩm của gỗ như quy định ở điều 1 của TCVN 358-70. 

1.2. Để thử người ta dùng các đinh có đường kính 2,0 mm ± 0,1 mm và chiều dài ít nhất là 40mm 
theo 28 TCN 13-73, những đinh vít có được kính 4,0 mm ± 0,1 mm và chiều dài ít nhất là 40 mm 
theo 28 TCN 14-73. 

Chú thích. Cho phép dùng thêm loại đinh vuông mỗi cạnh 2 mm để xác định lực bám của đinh. 

Dụng cụ nhổ đinh và đinh vít. 

 

Hình 1 

1. Kim để cặp mũ đinh (đầu đinh vít) 

2. Mẫu vật có đinh (đinh vít) 

3. Giá để giữ mẫu 



2. CHUẨN BỊ THỬ 

2.1. Để tiến hành thử người ta làm ít nhất là 60 mẫu có dạng hình hộp chữ nhật với mặt cắt là 50 
± 1,0 mm X 50 ± 1,0 mm và dài 150 ± 1,0 mm (theo chiều dọc thớ gỗ). Việc làm các mẫu phải 
theo đúng yêu cầu quy định trong TCVN 356-70. 

2.2. Đinh và đinh vít được chọn để thử phải được tẩy sạch dầu mỡ. Không được sử dụng những 
đinh và đinh vít gỉ hoặc cong vẹo. Mỗi đinh (đinh vít) chỉ được sử dụng một lần. 

3. TIẾN HÀNH THỬ 

3.1. Các đinh được đóng (các đinh vít thì được vặn) thẳng góc với mặt mẫu gỗ theo các chiều 
xuyên tâm, tiếp tuyến và dọc thớ gỗ theo các vị trí đã đánh dấu ở hình 2 (xem hình 2). Chiều sâu 
của đinh đóng vào gỗ là 30 ± 1,0 mm, chiều sâu của đinh vít vặn vào gỗ là 20 ± 1,0 mm. 

Sơ đồ đánh dấu mẫu thử (mm) 

 

Hình 2 

3.2. Các đinh vít được vặn vào những lỗ đã khoan sơ bộ trước, đường kính của lỗ để vặn đinh 
vít đối với những loại gỗ có độ chặt dưới 600 KG/cm2 bằng 2 mm, đối với những loại gỗ có độ 
chặt từ 600 đến 700 KG/cm2 bằng 3 mm, đối với những loại gỗ có độ chặt trên 700 KG/cm2 bằng 
3,5 mm. Độ sâu của lỗ khoan là 16 ± 1,0 mm. 

3.3. Các đinh và đinh vít được nhổ ra không chậm quá 2 đến 3 giờ kể từ lúc đóng (hoặc vặn) 
chúng vào lỗ. 

3.4. Mẫu thử có đinh (hoặc đinh vít) được đặt vào dụng cụ nhổ đinh như hình 1. Đinh (hoặc đinh 
vít) sẽ được nhổ ra với tốc độ 10 mm/phút. 

3.5. Sau khi thử sẽ tiến hành xác định độ ẩm của các mẫu thử theo quy định của TCVN 358-70. 
Phải cắt mẫu dùng để xác định độ ẩm từ phần giữa của  mẫu gỗ có kích thước là 50 x 50 x 5 mm 
(kích thước sau cùng dọc theo thớ gỗ). Để xác định độ ẩm của một loạt mẫu, số lượng mẫu lấy 
để thử độ ẩm ít nhất là 20% tổng số mẫu thử. 

4. TÍNH KẾT QUẢ THỬ 

4.1. Độ chặt của đinh (PĐG) được tính bằng KG/cm2 với độ chính xác đến 0,1 KG/cm2 theo công 
thức: 

F
P

PĐG
max= , 

trong đó: 

Pmax - tải trọng tối đa tính bằng KG; 

F - diện tích tiếp xúc của phần đinh được đóng vào gỗ tính bằng cm2; khi đường kính là 2 mm và 
độ sâu đóng vào là 30 mm thì F = 1,88 cm2. 



Độ chặt của đinh vít (PĐG) được tính bằng KG/mm với độ chính xác đến 0,1 KG/mm tính theo 
công thức: 

l
P

PĐG
max=  

trong đó: 

Pmax - tải trọng tối đa tính bằng KG; 

l - độ sâu vặn vào gỗ của phần đinh vít có ren, tính bằng mm (l = 20 mm). 

Kết quả trung bình cộng (trung bình số học) của hai lần thử được coi là độ chặt của đinh (đinh 
vít) khi đóng (vặn) vào từng mẫu gỗ. 

4.2. Tất cả số liệu thử đều ghi vào biểu (xem phần phụ lục). 

Chú thích. Tất cả kết quả thử phải chuyển từ KG về N. 

 

PHỤ LỤC 

BIỂU XÁC ĐỊNH LỰC BÁM CỦA ĐINH VÀ ĐINH VÍT 

l = …………………….. 0C j = ………………………… % 

Loại gỗ …………………………………………………………………………………………. 

Phương đóng (vặn) của đinh (đinh vít) …………………… 

Độ ẩm của gỗ W = …………………………………. % 

Số 
hiệu 
mẫu 
thử 

Tải trọng tối đa 
Pmax tính bằng KG 

Trị số trung bình số 
học của hai lần thử 

tính bằng KG 

Lực bám của đinh (đinh vít) PĐG 
tính bằng KG/cm2 hay bằng 

KG/mm 

Ghi chú 

 

 

 

 

    

 

 Ngày ……… tháng ……… năm …….. 
Người lập biểu ký tên 

 



TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC 

TCVN 1553:1974 

GỖ 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỰC BÁM CỦA ĐINH VÀ ĐINH VÍT 

 
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 

 

 
 

 


