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1 Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ trong sỏi dăm đập từ 
cuội. 



2 Tài liệu viện dẫn 

TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử  Phần 1: Lấy mẫu. 

3 Thiết bị  

- cân kỹ thuật, chính xác đến 0,1%; 

- kính lúp. 

4 Chuẩn bị mẫu 

Mẫu sỏi dăm đập từ cuội được lấy theo TCVN 7572-1 : 2006 và chuẩn bị khối lượng mẫu 
thử theo Bảng 1. 

Mẫu ở trạng thái khô tự nhiên, được sàng qua sàng tương ứng với Dmin và Dmax. Mẫu thử 
được lấy ở phần vật liệu nằm trên sàng Dmin. 

Bảng 1 - Khối lượng mẫu sỏi dăm đập từ cuội 

Cỡ hạt lớn nhất của sỏi dăm đập từ sỏi cuội 
mm 

Khối lượng mẫu 
kg 

10 

20 

40 

70 

0,25 

1,00 

5,00 

15,00 

5 Tiến hành thử 

Quan sát bằng mắt thường, hoặc dùng kính lúp nếu cần, chọn ra các hạt có bề mặt vỡ lớn 
hơn khoảng một nửa tổng số diện tích bề mặt hạt đó. Các hạt này được coi là hạt bị đập vỡ. 
Cân các hạt chọn được. 

6 Tính kết quả 

Hàm lượng hạt bị đập vỡ (Dv), tính bằng % theo khối lượng, chính xác tới 1 %, theo công 
thức: 

Dv =  

trong đó: 

m là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g); 

m1 là khối lượng các hạt bị đập vỡ, tính bằng gam (g); 

Kết quả được lấy chính xác đến1 %. 

7 Báo cáo thử nghiệm 
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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 

 

 
 

 


