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Mortar for masonry - Test methods 

Part 18: Determination of water absorption of hardened mortars 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại vữa xây dựng đã đóng rắn 

2. Nguyên tắc 

Ngâm mẫu thử đã được sấy khô và biết trước khối lượng cho tới khi bão hoà nước. Độ hút nước là 
tỷ lệ phần trăm khối lượng nước hút vào so với khối lượng mẫu khô. 

3. Thiết bị và dụng cụ thử 

 Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; 

 Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ; 

 Thùng ngâm mẫu. 

4. Cách tiến hành 

Mẫu vữa đóng rắn đã được bảo dưỡng trong điều kiện quy định không dưới 28 ngày. Lấy các 

miếng vữa có thể tích từ 50cm3 – 500cm3, sấy khô mẫu ở nhiệt độ 700C + 50C đến khối lượng 
không đổi (chênh lệch khối lượng giữa hai lần cân liên tiếp cách nhau 2 giờ không vượt quá 0,2% 
khối lượng mẫu khô). Để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng thí nghiệm và cân, được khối lượng m1. 

Ngâm mẫu vào nước sinh hoạt ở nhiệt độ thường trong (24 + 2) giờ. Với mẫu ra, dùng vải ẩm lau 
nước đọng trên bề mặt mẫu rồi cân, được khối lượng m2. 

5. Tính kết quả 

Độ hút nước (H), tính bằng %, theo công thức: 
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Trong đó: 

m1 là khối lượng mẫu khô, tính bằng gam; 

m2 là khối lượng mẫu bão hoà nước, tính bằng gam. 

Kết quả độ hút nước là giá trị trung bình cộng của 3 mẫu thử, tính chính xác tới 0,01%. 

6. Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: 

 địa điểm, thời gian, người lấy và chuẩn bị mẫu; 

 loại vữa; 

 phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa; 

 kết quả thử (khối lượng m1. m2 và kết quả cuối cùng của mẫu vữa); 

 ngày và người thử mẫu; 

 số hiệu của tiêu chuẩn này; 

 các chú ý khác trong quá trình 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             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 

 

 
 


