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* Đang chuyển đổi thành TCVN 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                          TCVN 8862:2011 

 

Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu 

hạt liên kết bằng các chất kết dính 

Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Aggregate Material bonded by Adhesive 

Binders 

1  Phạm vi áp dụng 

1.1  Tiêu chuẩn này quy định trình tự thí nghiệm để xác định cường độ kéo khi ép chẻ (còn gọi là 

cường độ kéo gián tiếp) của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. 

1.2  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mẫu thử hình trụ được chế bị trong phòng thí nghiệm hoặc các 

lõi khoan từ các lớp mặt đường. 

1.3  Tiêu chuẩn này áp dụng chủ yếu cho các loại vật liệu hạt liên kết bằng chất kết dính hữu cơ: bê 

tông nhựa; hỗn hợp đá trộn nhựa; và cho các vật liệu hạt liên kết bằng chất kết dính vô cơ: cấp phối 

đá dăm (hoặc cấp phối thiên nhiên) gia cố với xi măng, với vôi; đất gia cố với xi măng, với vôi; cát gia 

cố với xi măng; bê tông xi măng dùng cốt liệu nhẹ, bê tông nghèo. 

Đối với bê tông nặng thì áp dụng tiêu chuẩn TCVN 3120:1993 ”Bê tông nặng-Phương pháp thử cường 

độ kéo khi bửa”. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết để 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 cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có): 

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. 

TCVN 3120:1993, Bê tông nặng- Phương pháp thử cường độ kéo khi bửa. 

TCVN 8860:2011, Bê tông nhựa- Phương pháp thử. 

TCVN 8858:2011, Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo 

đường ô tô - Thi công và nghiệm thu.                                                                                                                                                      

22 TCN 246-98, Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô  *. 
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ASTM D6926, Practice for Preparation of Bituminous Specimen Using Marshall Apparatus (Phương 

pháp chế bị mẫu bê tông nhựa bằng thiết bị Marshall). 

AASHTO T245, Standard Method of Test for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using 

Marshall Apparatus (Tiêu chuẩn thử nghiệm xác định cường độ chống biến dạng dẻo của hỗn hợp bê 

tông nhựa bằng thiết bị Marshall). 

ASTM C192, Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory 

(Tiêu chuẩn chế bị và bảo dưỡng các mẫu thử bê tông trong phòng thí nghiệm). 

ASTM C42, Standard Test Method for obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of 

Concrete (Tiêu chuẩn lấy mẫu và thử nghiệm các lõi khoan  và các mẫu dầm được cắt từ bê tông). 

ASTM D5581, Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using 

Marshall Apparatus (6 inch-Diameter Specimen) (Tiêu chuẩn thử nghiệm xác định cường độ chống 

biến dạng dẻo của hỗn hợp bê tông nhựa bằng thiết bị Marshall (mẫu thử đường kính 6 inch). 

ASTM D4013, Practice for Preparation of Test Specimens of Bituminous Mixtures by Means of 

Gyratory Shear compactor (Quy định kỹ thuật chế bị mẫu hỗn hợp bê tông nhựa bằng thiết bị đầm 

xoay).    

ASTM D1632, Standard Practice for making and curing Soil – Cement compression and Flexure Test 

Specimens in the Laboratory (Tiêu chuẩn chế bị và bảo dưỡng các mẫu thử nén và uốn của đất gia cố 

xi măng trong phòng thí nghiệm). 

ASTM D5102, Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Compacted Soil-Lime 

Mixtures (Tiêu chuẩn thử nghiệm xác định cường độ nén không nở hông của hỗn hợp đất gia cố vôi đã 

đầm chặt). 

AASHTO T134, Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soil-Cement Mixtures (Tiêu 

chuẩn thử nghiệm xác định quan hệ dung trọng và độ ẩm của hỗn hợp đất gia cố xi măng ). 

3  Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1 Cường độ kéo khi ép chẻ (Splitting tensile strength) 

Khả năng chịu kéo của mẫu vật liệu khi có một lực nén tác dụng đều dọc theo đường sinh của mẫu 

thử hình trụ, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua đường kính của hai đáy mẫu thử. Khi lực nén 

đạt đến trị số tối đa, mẫu thử hình trụ sẽ bị phá hủy theo mặt phẳng thẳng đứng do ứng suất kéo phát 

sinh vượt quá khả năng chịu kéo của vật liệu mẫu thử.  

Cường độ kéo khi ép chẻ thường lớn hơn cường độ kéo dọc trục và nhỏ hơn cường độ kéo khi uốn 

của mẫu vật liệu.   
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Cường độ kéo khi ép chẻ còn được gọi là cường độ kéo gián tiếp, hoặc cường độ kéo khi bửa.  

4  Tóm tắt phương pháp thử nghiệm 

Một tải trọng nén tác dụng đều dọc theo đường sinh của mẫu thử hình trụ, nằm trong mặt phẳng thẳng 

đứng đi qua đường kính của hai đáy mẫu thử. Tải trọng nén được tăng liên tục và đều với tốc độ biến 

dạng (hoặc tốc độ tăng tải) quy định (xem 7.5) cho đến khi mẫu trụ bị phá hủy. Tải trọng tương ứng với 

trạng thái mẫu bị phá hủy được ghi lại và dùng để tính cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu thông qua 

các kích thước của mẫu trụ. 

5  Thiết bị thử nghiệm  

5.1  Máy nén có đủ khả năng tăng tải đến phá hủy mẫu (tuỳ kích thước mẫu và loại vật liệu của mẫu), 

có đồng hồ đo lực (hoặc vòng đo lực) và có hộp số để điều chỉnh tốc độ nén mẫu. 

5.2  Tấm đệm truyền tải được sử dụng một trong các loại sau tuỳ vật liệu có dùng chất kết dính vô cơ 

hay hữu cơ:  

5.2.1 Tấm đệm truyền tải làm bằng gỗ dán nhiều lớp, dài hơn đường sinh của mẫu hình trụ khoảng 1 

cm về mỗi phía, rộng (15 2) mm, dày (4 1) mm, được dùng cho vật liệu dùng chất kết dính vô cơ. 

Tấm đệm gỗ không được cong vênh, không có khuyết tật, mặt tấm gỗ phải phẳng. Hai tấm gỗ đệm 

này chỉ được dùng cho một lần thử (xem hình 1).  

 

CHÚ DẪN:  

1. Mẫu thử hình trụ 

2. Tấm đệm gỗ truyền tải 

3. Bàn nén dưới của máy nén 

2 

4 

3 

2 

1 
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4. Bàn nén trên của máy nén 

Hình 1. Sơ đồ đặt mẫu thử hình trụ bằng vật liệu có dùng 

chất kết dính vô cơ vào máy nén để ép chẻ.  

5.2.2   Tấm đệm truyền tải bằng thép, một mặt có dạng lòng máng, có bán kính bằng bán kính của đáy 

mẫu trụ. Chiều rộng của tấm đệm truyền tải bằng thép bằng (12,70  0,30) mm khi dùng cho mẫu trụ 

có đường kính 101 mm, và bằng (19,05  0,30) mm khi dùng cho mẫu trụ có đường kính 152 mm. 

Chiều dài của tấm đệm truyền tải dài hơn đường sinh của mẫu trụ khoảng 3 đến 5 mm về mỗi bên. 

Tấm đệm loại này được dùng cho vật liệu dùng chất kết dính hữu cơ. Một tấm đệm được đặt gá lắp 

vào bàn nén ở dưới và một tấm đệm được đặt gá lắp vào bộ phận phía trên của máy (xem hình 2). 

 

a) Tấm đệm truyền tải bằng thép gá lắp vào 

bàn nén dưới và bàn nén trên của máy nén 

 

b) Đặt mẫu thử hình trụ vào giữa 2 tấm đệm 

truyền tải bằng thép 

CHÚ DẪN: 

1. Tấm đệm lòng máng bằng thép; 

2. Mẫu thử hình trụ; 

3. Bàn nén dưới; 

4. Bàn nén trên; 

5. Hai trụ đứng của máy nén. 

Hình 2. Sơ đồ đặt mẫu thử hình trụ bằng vật liệu có dùng chất kết dính hữu cơ vào máy nén để ép chẻ  

5.3  Các thiết bị, dụng cụ điều chỉnh và kiểm tra nhiệt độ. 

2 

5 

4 

4 

12.70 0.30 

mm 

hoặc  

19.05 0.30 

mm 

 
3 

3 1 

1 

5 

1 
5 

a) b) 

Mẫu hình trụ 

đường kính 

101 mm 

hoặc 152 

mm 
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5.3.1 Tủ ổn nhiệt bằng không khí hoặc bể ổn nhiệt bằng nước để đặt mẫu thử ở nhiệt độ quy định tuỳ 

theo yêu cầu thử nghiệm.  

5.3.2 Nhiệt kế có độ chính xác 0,10C. 

6  Chuẩn bị mẫu thử  

6.1  Chuẩn bị mẫu thử trong phòng thí nghiệm  

6.1.1  Chuẩn bị mẫu thử hình trụ của các vật liệu có dùng chất kết dính vô cơ (vôi, xi măng) theo một 

trong các tiêu chuẩn TCVN 3105:93 hoặc ASTM C192 hoặc ASTM D1632 hoặc ASTM 5102 hoặc 

TCVN 8858:2011 tuỳ vật liệu là bê tông xi măng, cấp phối đá dăm (sỏi cuội) gia cố xi măng hoặc vôi, 

đất gia cố vôi hoặc xi măng. Các mẫu thử hình trụ này phải được bảo dưỡng giữ ẩm theo đúng quy 

định trong các tiêu chuẩn tương ứng cho đến khi đưa vào máy nén để ép chẻ. Đường kính đáy mẫu 

hình trụ được chế bị trong phòng thí nghiệm thường dùng là 101 mm hoặc 152 mm và chiều cao (dài) 

mẫu tuỳ quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng, nếu không quy định thì lấy bằng 2 lần đường kính 

mẫu trụ. 

Một tổ mẫu gồm có ít nhất 3 viên mẫu. 

6.1.2  Chuẩn bị mẫu thử hình trụ của các vật liệu có dùng chất kết dính nhựa đường, tuân theo một 

trong các tiêu chuẩn ASTM D6926 hoặc ASTM D5581 hoặc ASTM D4013 hoặc AASHTO T245 hoặc 

TCVN 8860:2011 tuỳ theo mẫu hình trụ của bê tông nhựa được chế bị theo phương pháp Marshall hay 

bằng thiết bị đầm xoay. 

Đường kính đáy mẫu hình trụ bằng 101 mm hoặc 152 mm, chiều cao (dài) tối thiểu của mẫu tương 

ứng bằng 50 mm hoặc 75 mm. 

Mẫu thử hình trụ phải được bảo dưỡng trong bể nước ổn nhiệt (hoặc tủ không khí ổn nhiệt) ở nhiệt độ 

xác định, trong thời gian quy định của yêu cầu thử nghiệm trước khi đưa vào máy nén để ép chẻ.  

Một tổ mẫu gồm có ít nhất 3 viên mẫu. 

6.2  Mẫu thử là lõi khoan từ các lớp mặt đường 

Lõi khoan phải có mặt trụ phẳng, hai đáy lõi khoan phải song song. Chuẩn bị lõi khoan làm mẫu thử 

tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3105:93 hoặc ASTM C42 và ASTM C192. 

Đường kính lõi khoan là 101 mm khi đường kính lớn nhất danh định của cốt liệu là 19 mm và là 152 

mm khi đường kính lớn nhất danh định của cốt liệu lớn hơn 19 mm. 

Chiều cao của lõi khoan tuỳ theo chiều dày của lớp mặt đường nhưng không nhỏ hơn 38 mm đối với 

lõi khoan bê tông nhựa đường kính 101 mm và không nhỏ hơn 75 mm đối với lõi khoan đường kính 

152 mm.  
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Mỗi tổ mẫu gồm có ít nhất 3 lõi khoan.  

7  Cách tiến hành 

7.1  Xác định diện tích thiết diện chịu kéo khi ép chẻ của các viên mẫu trụ. Trên mẫu thử hình trụ kẻ 

khung tạo bởi hai đường sinh và hai đường kính cùng nằm trên một mặt phẳng. Đo chính xác tới 1mm 

các cặp cạnh song song với nhau từng đôi một và tính các giá trị trung bình. Diện tích chịu kéo là diện 

tích của khung đã kẻ tính theo các giá trị trung bình của các cạnh. 

7.2  Làm sạch bề mặt tấm nén, tấm đệm truyền tải và viên mẫu ở các phần sẽ tiếp xúc nhau khi thử 

nghiệm ép chẻ.  

7.3  Đối với các mẫu vật liệu có dùng chất kết dính nhựa đường, khi cần thử nghiệm ép chẻ ở một 

nhiệt độ quy định nào thì mẫu phải được bảo dưỡng ở bể ổn nhiệt bằng nước ít nhất là 30 min nhưng 

không quá 60 min, hoặc ở tủ ổn nhiệt bằng không khí không ít hơn 4 h. Độ sai lệch nhiệt độ cho phép 

là  10C.  

7.4  Mẫu thử hình trụ sau khi bảo dưỡng được lấy đặt lên tấm đệm gỗ truyền tải đã đặt ở bàn nén dưới 

của máy nén đối với mẫu vật liệu dùng chất kết dính vô cơ (xem 5.2.1 và hình 1); hoặc đặt dọc vào 

lòng máng của tấm đệm truyền tải bằng thép đã được gá vào bàn nén dưới của máy nén đối với mẫu 

vật liệu dùng chất kết dính hữu cơ (xem 5.2.2 và hình 2). Tương tự như thế đặt tấm đệm truyền tải thứ 

hai lên trên mẫu thử dọc theo đường sinh. Đường sinh tạo khung đã kẻ trên mẫu trụ phải trùng với trục 

dọc của tấm đệm truyền tải. §ối với mẫu vật liệu có dùng chất kết dính hữu cơ, thời gian thực hiện các 

thao tác từ khi lấy mẫu ra khỏi nơi bảo dưỡng đến khi đặt xong mẫu vào máy nén không được quá 2 

min.  

7.5  Ép chẻ mẫu thử bằng cách tăng tải liên tục và đều cho đến khi mẫu bị phá hủy: Tốc độ biến dạng 

(tốc độ di chuyển bàn nén của máy) khi ép chẻ mẫu vật liệu dùng chất kết dính hữu cơ bằng (50 5) 

mm/min. Đối với mẫu vật liệu dùng chất kết dính vô cơ thì dùng tốc độ tăng tải để ứng suất kéo khi ép 

chẻ tăng đều trong khoảng từ 0,10 MPa/min đến 0,70 MPa/min tỷ lệ thuận với cường độ mẫu thử, sao 

cho thời gian phá huỷ viên mẫu không nhỏ hơn 30 s. Ghi lại tải trọng tối đa phá hủy mẫu cho từng viên 

mẫu thử. 

8  Tính kết quả   

8.1 Cường độ kéo khi ép chẻ Rkc của từng viên mẫu thử hình trụ được tính chính xác đến 0,01 MPa 

theo công thức: 

Rkc= 2 P ;  
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.H.D 

trong đó:  Rkc- Cường độ kéo khi ép chẻ, MPa 

                P -  Tải trọng khi phá hủy mẫu hình trụ, N 

           H - Chiều cao của mẫu hình trụ (chiều dài đường sinh), mm 

           D -   Đường kính đáy mẫu hình trụ, mm 

            -   3,1416  

8.2  Cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu là giá trị cường độ trung bình của ba viên trong tổ mẫu nếu 

giá trị lớn nhất và nhỏ nhất không lệch nhau quá 15% so với giá trị của viên trung bình. 

Nếu một trong hai giá trị trên lệch quá 15% so với viên trung bình thì loại bỏ cả hai giá trị lớn nhất và 

nhỏ nhất. Khi đó cường độ kéo khi ép chẻ được tính theo giá trị của viên trung bình còn lại. 

9  Báo cáo thử nghiệm 

9.1 Trong báo cáo thử nghiệm, cần ghi rõ: 

-    Đơn vị yêu cầu. 

-   Tên công trình, dự án, hạng mục áp dụng.  

- Phòng thí nghiệm; Ngày thử nghiệm. 

- Loại mẫu chế bị trong phòng thí nghiệm hay mẫu là lõi khoan. 

- Ký hiệu từng mẫu, vật liệu của mẫu, lý trình khoan lõi. 

- Số hợp đồng hoặc văn bản yêu cầu thử nghiệm. 

- Tuổi mẫu, trạng thái chung của mẫu. 

- Kích thước mẫu: 

    . Chiều cao mẫu (giá trị trung bình của từng mẫu). 

    . Đường kính mẫu (giá trị trung bình của từng mẫu). 

- Chế độ bảo dưỡng mẫu trước khi thử; bể ổn nhiệt bằng nước hay bằng không khí, nhiệt độ bảo 

dưỡng, thời gian bảo dưỡng. 

- Nhiệt độ thử nghiệm mẫu. 

- Tốc độ biến dạng (tốc độ di chuyển bàn nén của máy), hoặc tốc độ tăng tải trọng khi ép chẻ. 

- Tải trọng phá hủy mẫu. 

- Cường độ kéo khi ép chẻ Rkc của từng mẫu. 

- Cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu (giá trị trung bình của các mẫu trong tổ mẫu). 

- Chữ ký của người làm thí nghiệm, phòng thí nghiệm và cơ quan quản lý phòng thí nghiệm. 

9.2 Mẫu báo cáo kết quả thử nghiệm: Xem phụ lục A 
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PHỤ LỤC A 

(Tham khảo)  

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử nghiệm cường độ kéo khi ép chẻ 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM  

Địa chỉ phòng thí nghiệm 

Tel/Fax Phòng thí nghiệm 

                  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI ÉP CHẺ   

  

1. Đơn vị yêu cầu:        

2. Công trình:    

3. Ngày nhận mẫu:        

4. Nguån gèc mÉu: 
VËt liÖu, lo¹i mÉu chÕ bÞ trong phßng thÝ nghiÖm hay mÉu lµ lâi khoan, chÕ ®é b¶o dìng mÉu 
tríc khi thö; bÓ æn nhiÖt b»ng níc hay b»ng kh«ng khÝ, nhiÖt ®é b¶o dìng, thêi gian b¶o 
dìng 

5. Sè hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n 

yªu cÇu thö nghiÖm: 
 

6. Tiªu chuÈn vµ thiÕt bÞ thö 

nghiÖm : 
       

7. Ngµy thö nghiÖm:        

8. §iÒu kiÖn thö nghiÖm : Tèc ®é biÕn d¹ng (tèc ®é di chuyÓn bµn nÐn cña m¸y) hoÆc tèc ®é t¨ng t¶i träng khi Ðp chÎ 

9. KÕt qu¶ thö nghiÖm :       

TT 

Ký 

hiÖu 

mÉu 

Tuæi mÉu 

(giờ,ngµy
) 

NhiÖt ®é 

thö 

nghiÖm 

(T, oC) 

KÝch thíc mÉu (mm) 

 T¶i träng 

ph¸ hñy 

(P) 

Cêng ®é kÐo 

khi Ðp chÎ  

(Rkc) 

Cêng ®é kÐo khi 

Ðp chÎ trung b×nh 

(RkcTB) 

§êng kÝnh 
(D) 

ChiÒu cao 
(H) 

(N) (N/mm2) (N/mm2) 

1               

  2               

3               
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10. Ghi chó:         

11. Nh÷ng ngêi thùc hiÖn :        

ThÝ nghiÖm :    KiÓm tra :    

TÝnh to¸n :    T  vÊn gi¸m s¸t :   

       ….., ngµy      th¸ng        n¨m  

C¬ quan qu¶n lý phßng thÝ nghiÖm  phßng thÝ nghiÖm Las xd 

(ch÷ ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)  (ch÷ ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


