
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN 8259-8 : 2009 

TẤM XI MĂNG SỢI - PHƯƠNG 

PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC 

ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ 



TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN 8259-8 : 2009 

TẤM XI MĂNG SỢI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ 

Fiber-cement flats sheets - Test methods - Part 8: Determination of frost resistance 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng độ bền băng giá của tấm xi măng sợi. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 
năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 
áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có). 

TCVN 8259-1 : 2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ 
thẳng cạnh và độ vuông góc. 

TCVN 8259-2 : 2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn. 

3. Nguyên tắc 

Độ bền băng giá của tấm xi măng sợi được đánh giá bằng cách xác định cường độ chịu uốn của 
mẫu thử ở điều kiện ướt và cường độ chịu uốn ở điều kiện ướt của mẫu thử đã qua xử lý băng 
giá. 

4. Thiết bị và dụng cụ  

- Buồng làm lạnh có hệ thống tuần hoàn không khí có thể làm lạnh tới nhiệt độ -20 C.  

- Thiết bị kiểm tra cường độ chịu uốn như Điều 4 của TCVN 8259-2 : 2009. 

5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 

Lấy ngẫu nhiên 5 tấm xi măng sợi từ lô hàng cung cấp bởi nhà sản xuất. 

Cắt 10 cặp mẫu thử với kích thước quy định như trong TCVN 8259-2 : 2009. Mỗi cặp mẫu được 
cắt liền kề từ cùng một tấm và được đánh số giống nhau. 

6. Cách tiến hành 

Chia 10 cặp mẫu thành hai lô, mỗi lô gồm 10 mẫu. Lô thứ nhất được xác định cường độ chịu uốn 
ở điều kiện ướt theo TCVN 8259-2 : 2009. 

Nhúng ngập 10 mẫu của lô thứ hai trong nước ở nhiệt độ phòng (lớn hơn 5 C) cho tới khi sự 
khác nhau về khối lượng của các mẫu giữa hai lần cân liên tiếp cách nhau 24 h nhỏ hơn 0,5 % 
khối lượng mẫu. 

Tiến hành thí nghiệm qua 50 chu kỳ băng giá, mỗi chu kỳ bao gồm các bước sau: 

+ Mẫu thử được làm lạnh trong không khí tới nhiệt độ (-20  2) 
o
C trong khoảng thời gian (12) h. 

Khi đạt tới nhiệt độ (-20  2) 
o
C mẫu thử được giữ ở nhiệt độ này trong vòng 1 h. 

+ Sau đó đưa mẫu vào nước, gia nhiệt cho nước tới nhiệt độ (20  2) 
o
C trong khoảng thời gian 

(1  2) h. Khi đạt đến nhiệt độ này, mẫu được giữ tiếp trong nước trong vòng 1 h. 

Mỗi chu kỳ băng giá có thời gian tối thiểu là 4 h và thời gian tối đa là 6 h. 

Sau khi kết thúc 50 chu kỳ, để lưu mẫu trong phòng thí nghiệm trong vòng 7 ngày. 

Cuối cùng tiến hành xác định cường độ chịu uốn của các mẫu trong điều kiện ướt theo TCVN 
8259-2 : 2009. 

7. Biểu thị kết quả 



Với mỗi cặp mẫu i (i = 1  10), tính giá trị ri theo công thức sau: 
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Trong đó  

Rui là cường độ uốn của mẫu thứ i sau 50 chu kỳ băng giá; 

Ruoi là cường độ uốn của mẫu thử đối chứng thứ i; 

Tính giá trị trung bình, r và sai lệch tiêu chuẩn, s, của các giá trị ri theo công thức: 
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Trong đó: 

ri là giá trị tính được từ công thức (1) của mẫu thứ i; 

n là tổng số lượng các mẫu (n = 10); 

r là giá trị trung bình của các giá trị ri. 

Lấy giới hạn dưới của độ tin cậy 95%, Li, được tính theo công thức: 

Li = r  -  0,58s                              (4) 

8. Báo cáo thử nghiệm 

Theo Điều 6 của TCVN 8259-1 : 2009. 
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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 

 

 


