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1. Phạm vi áp dụng. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp 
bê tông cứng, dùng để lát vĩa hè, đường phố, sân bải, quảng trường. 

2. Tiãu chuẩn trích dẫn. 

TCVN 6065 : 1995 Gạch xi măng lát nền. 

TCVN 6260 : 1997 Xi măng poóc lăng hổn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 6355-3 : 1998 Gạch xây - Phương pháp xác định độ hút nước. 

3. Hình dáng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước. 

3.1. Hình dáng: Gạch bê tông tự chèn có hình dáng rất đa dạng. Một số hình dáng và tên gọi thông dụng 
quy định trên hình 1. 

Chú thích - Tuỳ theo yêu cầu sử dụng có thể sản xuất gạch bê tông tự chèn có hình dáng khác hình 1. 

3.2. Kích thước và sai lệch kích thước: theo bảng1. 

Bảng 1 - Kích thước và sai lệch kích thước. 

Kích thước tính bằng mm 

Kích thước Mức Sai lệch cho phép 

Chiều dài t, không lớn hơn 

Chiều rộng, b 

Chiều dầy, h 

280 

- 

60-140 

 2 

 2 

 3 

Chú thích: 

1/. Chiều rộng và các kích thước tạo dáng được sản xuất theo yêu cầu của người sử dụng. 

2/. Ưu tiên sản xuất các loại gạch có chiều dầy: 60mm - 80mm - 100mm, 120mm. 

4. Ký hiệu quy ước. 

Ký hiệu quy ước cho gạch bê tông tự chèn được ghi theo thứ tự: tên theo hình dáng - mác gạch - chiều 
cao - số hiệu tiêu chuẩn này. Ví dụ: ký hiệu quy ước hình lục lăng, mác 300, chiều cao 60mm là: 

Gạch bê tông từ chèn - Lục lăng M300 - 60 TCVN 6476 : 1999. 

 Yêu cầu kỹ thuật. 

4.1. Yêu cầu ngoại quan. 

4.1.1. Gạch sản xuất ra có thể có hoặc không có màu trang trí. Đối với gạch có màu trang trí độ dày lớp 
màu trang trí không nhỏ hơn 7mm và đồng đều trong lô. 

4.1.2. Khuyết tật ngoại quan cho phép theo bảng 2. 

Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan cho phép 

Tên khuyết tật Mức cho phép 



1. Độ cong vênh, vết lòi lõm ở mặt viên gạch, mm không lớn hơn  

2. Số vết sứt võ các góc cạnh sâu từ 2 đến 4mm dài từ 5 đến 10mm, không 
lớn hơn. 

3. Số vết nứt có chiều dài không có 20 mm, không lớn hơn 

1 

 

2 

3 

 Các chỉ tiêu cơ lý. 

2.1. Theo cường độ nén, gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo các mác sau: M200; M300; M400; 
M500; M600. 

2.2. Các chỉ tiêu cơ lý của gạch quy định ở bảng 3. 

Bảng 3 - Các chỉ tiêu cơ lý 

Mác gạch 
Cường độ nén, N/mm2 

(KG/cm2), không nhỏ hơn 

Độ hút nước, %, 
không lớn hơn 

Độ mài mòn, g/cm2, 
không lớn hơn 

M200 

M300 

M400 

M500 

M600 

20(200) 

30(300) 

40(400) 

50(500) 

60(600) 

10 

8 

8 

6 

6 

0,5 

 

5. Phương pháp thử. 

5.1. Lấy mẫu. 

Mẫu thử được lấy theo lô, Lô là một số lượng gạch có cùng hình dáng, kích thước, màu sắc được sản 
xuất với cùng loại hổn hợp phối liệu và trong một thời gian liên tục. Cở lô thông thường không lớn hơn 
15.000 viên. 

Lấy 15 viên bất kỳ ở các vị trí khác nhau trong lô, sao cho mẫu đại diện cho cả lô đó. 

5.2. Kiểm tra kích thước và khuyết tât ngoại quan. 

Kiểm tra kích thước và khuyết tât ngoại quan trên toàn bộ số lô mẫu lấy ra theo điều 5.1. 

5.2.1. Dùng thước lá đo các chiếu viên gạch, chính xác tới mm, kết quả là giá trị trung bình cộng của 4 lần 
đo ở 4 cạnh thuộc về mổi chiều. 

5.2.2. Độ cong vênh và vết lồi lõm bề mặt là khe hở lớn nhất tạo thành khi ép sát cạnh của thước lên bề 
mặt cần kiểm tra. 

5.2.3. Các vết nứt và vết sứt được đếm và quan sát bằng mắt thường. Dùng thước lá đo chiều dài vết 
nứt, vết sứt chính xác đến 1mm. 

5.2.4. Độ đồng đều màu sắc mặt viên gạch được xác định bằng cách để mẫu có màu chuẩn ở giữa các 
viên gạch. Quan sát bằng mắt thường ở khoảng cách 1,5m 

5.3. Xác định các chỉ tiêu cơ lý. 

Các chỉ tiêu cơ lý được xác định khi mẫu đã đủ 28 ngày kể từ ngày sản xuất. 

5.3.1. Xác định cường độ nén. 

5.3.1.1. Nguyên tắc. 

Đặt má ép và mẫu thử lên thớt dưới của máy và nén đến khi mẫu phá huỷ. Từ lực phá huỷ và diện tích 
chịu nén, tính cường độ nén. 

5.3.1.2. Dụng cụ và thiết bị thử. 

- Thước lá bảng kim loại có vạch chia đến 1mm. 



- Các miếng kính để là phẳng mặt vữa trát mẫu. 

- Bay chảo để hồ trộn xi măng. 

- Máy nén có thang lực thích hợp để khi nén tải trọng phá hoại nằm trong khoảng 20% đến 80% tải trọng 
lớn nhất của thang lực nén đã chọn, không được nén mẫu ngoài thang lực trên. 

- Bộ má ép bằng thép có các kích thước. 

+ Chiều dài: 120mm  0,2mm; 

+ Chiều rộng: 60mm  0,2mm; 

+ Chiều dày: Không nhỏ hơn 15mm. 

5.3.1.3. Chuẩn bị mẫu thử. 

Mẫu thử là 15 viên gạch nguyên, lấy theo điều 5.1. 

Dùng xi măng nón hợp theo TCVN 6260 : 1997 và nước để trộn hồ xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn. 

Mặt chịu nén là mặt trên và mặt dưới viên gạch. Trát mái xi măng lên hai mái chịu nén. Dùng các miếng 
kính để là phẳng hồ xi măng sao cho không còn vết lõm và bọt khí. Chiều dày lớp hồ xi măng không lớn 
hơn 2mm. Hai mặt trát phải phẳng và song song nhau. 

Sau khi trát mẫu được đặt trong phòng thí nghiệm không ít hơn 72 giờ rồi đem thử. Khi nén, mẫu ở trạng 
thái ẩm tự nhiên. Khi cần thử nhanh có thể dùng xi măng nhôm hoặc thạch cao khan để trát mặt mẫu. 
Sau đó mẫu thử được đặt trong phòng thí nghiệm không ít hơn 16 giờ rồi đem thử. 

5.3.1.4. Tiến hành thử. 

áp hai má ép vào mặt trên và mặt dưới mẫu thử và đặt lên thớt dưới của máy nén sao cho tâm hai má ép 
trùng với tâm thớt nén. Tốc độ tăng tải phải đều và bằng 0,6 N/mm2  0,2 N/ mm2 trong 1 giây. 

5.3.1.5. Đánh giá kết quả. 

Cường độ nén R của mẫu thử được tính bằng N/ mm2 theo công thức. 

R =  x P/S 

Trong đó: 

P: Là lực nén phá huỷ mẫu, tính bằng Niutơn. 

S: Diện tích má ép, tính bằng mm2 

: Là hệ số phụ thuộc chiều cao mẫu thử. 

Tuỳ theo chiều cao mẫu thử, giá trị  được lấy như sau: 

 = 1,00 Khi chiều cao mẫu thử nhỏ hơn 70 mm. 

 = 1,20 Khi chiều cao mẫu bằng hơn 70 mm đến 90 mm. 

 = 1,18 Khi chiều cao mẫu thử lớn hơn 90mm. 

Tính trung bình cộng các kết quả thử, loại bỏ các giá trị có sai lệch lớn hơn 15% so với giá trị trung bình. 
Kết quả cuối cùng là giá trị trung bình cộng của các giá trị hợp lệ còn lại chính xác tới 0,1 N/mm2. 

5.3.2. Xác định độ hút nước theo TCVN 6355 : 1998 

5.3.3. Xác định độ mài mòn theo TCVN 6065 : 1995 

6. Ghi nhãn - Bảo quản: 
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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 

 

 
 


