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Lời nói đầu 

TCVN ….. – 4 xây dựng trên cơ sở tham khảo BS EN 124– 4:2015. 

TCVN ….– 4 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học – Công nghệ công bố. 

Bộ TCVN …., ―Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu 

thông‖ bao gồm các phần sau: 

– Phần 1: Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung về thiết kế, yêu cầu tính năng và phương pháp thử; 

– Phần 2: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng gang; 

– Phần 3: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm; 

– Phần 4: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép; 

– Phần 5: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng vật liệu composite; 

– Phần 6: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) hoặc 

nhựa không hóa dẻo poly (vinyl chloride) (PVC–U). 
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Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phƣơng 
tiện giao thông lƣu thông  

Phần 4: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép 

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas  

Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu được làm bằng bê tông cốt thép, có 

kích thước thông thủy nhỏ hơn hoặc bằng 1000 mm để che hố ga, hố thu và giếng kiểm tra được lắp đặt 

trong các khu vực dành cho người đi bộ và/hoặc phương tiện giao thông lưu thông. 

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu để sử dụng trong: 

- Các khu vực dành riêng cho người đi bộ và người đi xe đạp (tối thiểu loại A 15),  

- Các khu vực đi bộ hoặc khu vực tương tự, bãi đỗ xe ô tô hoặc tầng đỗ xe ô tô (tối thiểu loại B 125), 

- Các khu vực lề đường, đươc đo từ cạnh lề đường, kéo dài tối đa 0,5 m về phía đường xe chạy và tối đa 

0,2 m về phía khu vực đi bộ (tối thiểu loại C 250), 

- Các đường xe chạy (bao gồm phố đi bộ), lề đường được gia cố và khu vực đỗ xe, dành cho tất cả các 

loại phương tiện giao thông (tối thiểu loại D 400), 

- Các khu vực dành cho các phương tiện giao thông có tải trọng trục xe lớn, ví dụ: cầu cảng, đường băng 

sân bay (tối thiểu loại E 600), 

- Các khu vực dành cho các phương tiện giao thông có tải trọng trục xe đặc biệt lớn, ví dụ: đường băng 

sân bay (tối thiểu loại F 900). 

Tiêu chuẩn này không được áp dụng tách biệt và chỉ được áp dụng khi kết hợp với EN 124– 1, đồng thời 

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các phần nắp/song chắn rác được làm bằng bê tông cốt thép có 

khung theo TCVN ...– 2, TCVN ...– 3, TCVN ...– 5 và TCVN ...– 6. 

Tiêu chuẩn này không được áp dụng cho: 

- Các song chắn rác có bề mặt lồi lõm cho loại D 400 được lắp đặt ở các đường xe chạy hoặc lề đường 

được gia cố và các song chắn rác có bề mặt lồi lõm cho loại F 900 và E 600; 
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- Song chắn rác/nắp dùng trong các kênh thoát nước được đúc sẵn theo EN 1433. 

- Hố thu nước mái và hố thu nước sàn trong các tòa nhà quy định theo EN 1253 (tất cả các phần); và 

- Hộp kỹ thuật nối.  

2   Tài liệu viện dẫn 

Toàn bộ hoặc một phần các tài liệu sau đây được viện dẫn trong tài liệu này và cần thiết khi áp dụng tiêu 

chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố áp dụng thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài 

liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu viện dẫn (bao gồm cả 

bản sửa đổi).  

TCVN ...– 1, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông 

- Phần 1: Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung về thiết kế, yêu cầu tính năng và phương pháp thử. 

TCVN ...– 2, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông 

- Phần 2: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng gang. 

TCVN ...– 3, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông 

- Phần 3: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm. 

TCVN ...– 5, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông 

- Phần 5: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng vật liệu composite. 

TCVN ...– 6, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông 

- Phần 6: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) hoặc 

nhựa không hóa dẻo poly(vinyl chloride) (PVC–U). 

EN 206, Bê tông – Tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, sản xuất và mức phù hợp (Concrete — Specification, 

performance, production and conformity). 

EN 1339, Phiến đá lát bê tông –  Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm (Concrete paving flags — 

Requirements and test methods). 

EN 1992– 1– 1, Eurocode 2: Thiết kế kết cấu bê tông – Phần 1– 1: Các quy tắc chung và quy tắc cho các 

tòa nhà (Eurocode 2: Design of concrete structures  —  Part 1– 1: General rules and rules for buildings). 

EN 13369, Các quy tắc chung đối với sản phẩm bê tông đúc sẵn (Common rules for precast concrete 

products). 

EN ISO 1461, Sơn mạ kẽm nhúng nóng trên các sản phẩm sắt và thép đã được gia công – Tiêu chuẩn kỹ 

thuật và phương pháp thử nghiệm (ISO 1461) (Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel 

articles —  Specifications and test methods (ISO 1461)). 
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3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN …– 1. 

4   Vật liệu 

4.1  Yêu cầu chung  

Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu đúc sẵn theo tiêu chuẩn này phải được làm từ bê tông cốt thép. Chất 

lượng bê tông của bất kỳ bộ phận nào phải dày đặc, đồng nhất và tuân thủ theo các yêu cầu từ 4.2 đến 

4.6. Đối với các khía cạnh chung, các vật liệu cấu thành của bê tông và cốt thép, EN 13369:2013, 4.1 sẽ 

được áp dụng. 

Bất kỳ bộ phận nào được chế tạo từ các vật liệu trong Điều 4 cũng đều có thể được sử dụng kết hợp với 

các bộ phận có vật liệu chế tạo được nêu trong TCVN ...– 2, TCVN ...– 3, TCVN ...– 5 hoặc TCVN ...– 6. 

Trong những trường hợp đó, phần đỉnh hố ga hoặc phần đỉnh hố thu phải tuân thủ theo các yêu cầu về 

thiết kế, tính năng và thử nghiệm được liệt kê trong Bảng 1. 

Ngoài ra, các bộ phận phải tuân thủ theo các yêu cầu của vật liệu có liên quan theo TCVN ...– 2, TCVN 

...– 3, TCVN ...– 5 hoặc TCVN ...– 6, nếu áp dụng. Mỗi bộ phận phải được ghi nhãn phù hợp. Với sản 

phẩm có cấu tạo từ các bộ phận có vật liệu chế tạo khác nhau, việc phân loại sản phẩm phải được giới 

hạn theo phân loại nhỏ nhất, được xác định từ các bộ phận cấu tạo quy định theo phần có liên quan của 

TCVN …. 

VÍ DỤ: Trong trường hợp nắp được làm bằng bê tông cốt thép, loại D 400, và khung được làm bằng thép, loại C 250, 

phần đỉnh hố ga hoặc phần đỉnh hố thu sẽ được ghi nhãn TCVN ...– 4, và loại của sản phẩm có cấu tạo từ các bộ 

phận có vật liệu chế tạo khác nhau sẽ là loại của khung theo TCVN ...– 3 đối với thép. 

4.2  Các loại môi trƣờng 

Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu theo tiêu chuẩn này phải ít nhất phù hợp để sử dụng trong các điều 

kiện ―khô ráo và ẩm ướt‖ và môi trường hóa học hơi ăn mòn, nghĩa là các điều kiện thông thường đối với 

nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đã xử lý và đối với hầu hết các loại đất tự nhiên và nước 

ngầm. Nếu dự kiến có các điều kiện khắc nghiệt hơn thì cần phải có thêm các yêu cầu về bảo vệ ăn mòn. 

Cấp độ tiếp xúc được xác định theo EN 206:2013 phải tối thiểu là XC2. 

Khi có yêu cầu về khả năng chống chịu kết đông/xả đông hoặc chống chịu hóa chất đối với bê tông, thành 

phần và tính chất của bê tông phải đáp ứng được các yêu cầu đối với các cấp độ XF, XD hoặc XA, có 

xem xét đến mô tả về môi trường có liên quan theo EN 206:2013.  

Nếu dự kiến có các điều kiện khắc nghiệt hơn thì cần phải có các cấp độ tiếp xúc cao hơn. Trong các 

trường hợp này, các cấp độ cao hơn sẽ được công bố. 
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4.3  Khả năng chống chịu kết đông – xả đông với muối làm tan băng 

Khi phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu được sử dụng trong các điều kiện sử dụng cụ thể (tương đương 

với việc một bề mặt có một phần hoặc toàn bộ được làm bằng bê tông tiếp xúc thường xuyên với nước ứ 

đọng có chứa muối làm tan băng trong điều kiện băng giá) khối lượng trung bình của bê tông phải không 

được giảm nhiều hơn 1,5 kg/m2 và không có kết quả riêng biệt nào nhiều hơn 2,0 kg/m2 khi được thử 

nghiệm theo 6.4. Các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu này sẽ được đánh dấu ―+R‖. 

4.4  Cƣờng độ chịu nén 

Cấp độ cường độ chịu nén của bê tông phải phù hợp với các điều kiện môi trường cụ thể theo 4.2 nhưng 

không được nhỏ hơn C35/45 theo EN 13369, ngoại trừ các phần nắp loại A 15 mà theo đó cường độ chịu 

nén tối thiểu không được nhỏ hơn C25/30 theo EN 13369. 

4.5  Hàm lƣợng nƣớc của bê tông 

Tỷ lệ nước và xi măng cộng với bất kỳ chất phụ gia puzolan hoặc chất phụ gia thuỷ lực ẩn nào trong trạng 

thái đầm chặt hoàn toàn không được lớn hơn 0,5 và phải phù hợp với các điều kiện môi trường cụ thể 

theo 4.2. 

4.6  Hàm lƣợng xi măng của bê tông 

Bê tông phải có thành phần mà hàm lượng xi măng tối thiểu cộng với bất kỳ chất phụ gia puzolan ẩn nào 

trong trạng thái đầm chặt hoàn toàn phù hợp với các điều kiện sử dụng trong 4.2 và 4.7 đối với các cấp độ 

tiếp xúc. 

4.7  Hàm lƣợng clorua của bê tông 

Lượng ion clorua tối đa trong bê tông phải được đánh giá bằng cách tính toán theo 5.2.8, EN 206:2013. 

4.8  Sự hấp thụ nƣớc của bê tông 

Khi được xác định theo 5.1.2, EN 13369:2013, độ hấp thụ nước của bê tông không được vượt quá 6% 

theo khối lượng. 

5   Các yêu cầu 

5.1  Các yêu cầu về thiết kế và tính năng  

Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông phải tuân thủ theo các yêu cầu có liên quan về 

thiết kế, tính năng và thử nghiệm trong TCVN ...– 1 như liệt kê trong Bảng 1. 
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Bảng 1 – Các yêu cầu về thiết kế, tính năng và thử nghiệm theo TCVN …– 1 đối với phần đỉnh hố 

ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt thép 

Đặc tính 

Yêu cầu theo 

TCVN ...– 1, 

Điều 

Thử nghiệm 

theo TCVN ...– 

1, Điều 

Đối với loại 

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 

Các yêu cầu liên quan đến thiết kế 

Lỗ thông hơi trên nắp  6.1 8.4.1 x x x x x x 

Kích thước thông thủy của 

phần đỉnh hố ga cho người 

xuống thăm 

6.2 8.4.2 x x x x x x 

Chiều sâu lắp đặt 6.3 8.4.3 – – – x x x 

Khe hở 6.4 8.4.4 x x x x x x 

Sự tương thích của gờ đỡ 6.5 8.4.5 – – – x x x 

Thao tác với nắp và song 

chắn rác 

6.7 8.4.7 x x x x x x 

Kích thước khe của song 

chắn rác 

6.8 8.4.8 x x x x x x 

Khay chứa cặn và thùng 

chứa cặn 

6.9 8.4.9 x x x x x x 

Định vị nắp và song chắn rác 6.10 8.4.10 x x x x x x 

Độ phẳng của nắp hố ga và 

song chắn rác 

6.11 8.4.11 – – – x x x 

Độ lõm của song chắn rác 6.12 8.4.12 x x x x x x 

Điều kiện bề mặt 6.13 8.4.13 x x x x x x 

Phần đỉnh hố ga có cơ cấu 

làm kín 

6.14 Kiểm tra trực 

quan sự có mặt 

của neo 

x x x x x x 

Diện tích chịu lực của khung 6.15 8.4.14 x x x x x x 

Chiều dày của khung 6.16 8.4.15 – – – x x x 

Góc mở bản lề của nắp hoặc 

song chắn rác 

6.17 8.4.16 x x x x x x 

Ngoại quan 7.1 Kiểm tra trực quan x x x x x X 

Các yêu cầu liên quan đến tính năng 

Khả năng chịu tải trọng 7.2 8.3 x x x x x x 

Độ biến dạng vĩnh viễn 7.3 8.2 x x x x x x 

Bảo vệ nắp/song chắn rác 

bên trong khung 

6.6 8.4.6 x x x x x x 

Khả năng kháng trượt 7.4 8.4.13 x x x x x x 

An toàn đối với trẻ em 7.5 8.5 x x x x x x 

x Được áp dụng. 
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5.2  Các đặc tính vật liệu cơ bản đối với phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu bằng bê tông cốt thép 

5.2.1 Bảo vệ cạnh và bề mặt tiếp xúc cho phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu  

Bảo vệ cạnh và bề mặt tiếp xúc giữa khung và nắp phải có chứa gang hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. Độ 

dày tối thiểu của gang graphit dạng bột, gang graphit dạng cầu hoặc thép sẽ được mô tả trong Bảng 2. Độ 

dày bảo vệ bề mặt cạnh và bề mặt tiếp xúc phải được đo lường theo 6.3. 

Bảng 2 – Độ dày bảo vệ cạnh và bề mặt tiếp xúc  

Loại Độ dàya tối thiểu của các bề mặt cạnh và bề mặt tiếp xúc 

mm 

A 15 2 

B 125 3 

C 250 5 

D 400 6 

E 600 và F 900 Theo từng thiết kế nhưng không được nhỏ hơn độ dày yêu cầu đối với loại D 400 

a
 Không có độ dày bảo vệ chống ăn mòn bổ sung cho thép. 

 

5.2.2 Chiều rộng vết nứt 

Sau khi thử nghiệm độ biến dạng vĩnh viễn (2/3 tải trọng thử) theo TCVN ...– 1, phụ lục A, không được 

xuất hiện bất kỳ vết nứt nào rộng hơn 0,2 mm trong bê tông. Chiều rộng của vết nứt phải được đo quang 

học trên bề mặt bằng kính lúp hoặc dụng cụ tương đương. 

Không được xảy ra hiện tượng mất độ gắn kết giữa bê tông và cốt thép sau khi chịu tải trọng tổng. 

5.2.3 Cốt thép và lớp bê tông bảo vệ 

Kích thước, vị trí, Khoảng cách và mối nối của cốt thép phải phù hợp theo thiết kế. Lớp bê tông bảo vệ cốt 

thép phải được dựa trên các quy định có hiệu lực tại nơi sử dụng bê tông như trong tiêu chuẩn EN 1992– 

1– 1:2004 đối với phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu, hoặc nếu không có thì đối với các sản phẩm có 

liên quan (ví dụ như các kênh thoát nước, đường ống hoặc hố ga). 

Trường hợp không có các quy định có hiệu lực tại nơi sử dụng, lớp bê tông bảo vệ cốt thép, cmin, phải ít 

nhất tuân thủ theo kích thước danh nghĩa tối đa của cốt liệu và tối thiểu là 20 mm ở tất cả các mặt đối với 

các loại từ B 125 đến F 900. 

Khi áp dụng EN 1992– 1– 1:2004, 4.4.1.2, các điều kiện dưới đây sẽ được khuyến  nghị cho các loại từ B 

125 đến F 900, trừ khi có các quy tắc khác được đưa ra trong Phụ lục Quốc gia: 

- Nếu sử dụng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm, lớp bê tông bảo vệ có thể giảm 5mm; 
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- Khi mác bê tông ≥ C40/50 và độ hấp thụ nước dưới 6,0% (giá trị đặc trưng), lớp bê tông bảo vệ có thể 

giảm 5 mm; 

- Đối với các mác bê tông cao hơn C50/60 và độ hấp thụ nước dưới 5,0% (giá trị đặc trưng), lớp bê tông 

bảo vệ có thể giảm 10 mm. 

Đối với loại A 15, lớp bê tông bảo vệ có thể được giảm theo Bảng A.2, EN 13369:2013. 

Trong trường hợp dự kiến sẽ có hiện tượng kết đông–xả đông hoặc tác động của hóa chất đối với bê tông 

loại từ A 15 đến F 900, cần phải lựa chọn cấp độ tiếp xúc và thành phần bê tông phù hợp. 

5.2.4 Phản ứng với lửa  

Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga được quy định theo tiêu chuần này phải tuân thủ các quy định PCCC 

trong QCVN 06 : 2010/BXD khi phản ứng với lửa, và mức phản ứng với lửa phải được công bố. 

CHÚ THÍCH 1 Bê tông – vật liệu được phân bố đồng nhất cho các sản phẩm này (cho dù có được kết hợp với bê tông hay 

không) sẽ được coi là vật liệu đã được ghi nhận và ổn định về tính năng phản ứng với lửa vì nó không bao gồm bất kỳ vật liệu 

hữu cơ nào và do đó không gây cháy.  

CHÚ THÍCH 2 Loại của tính năng phản ứng với lửa của các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông sẽ được 

coi là loại của vật liệu cấu thành. 

Ngược lại, nếu việc sử dụng các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu không phải tuân theo các yêu cầu 

quy định PCCC trong QCVN 06 : 2010/BXD về phản ứng với lửa, thì có thể công bố mức phản ứng với 

lửa hoặc ―Tính năng không xác định‖ (NPD). 

CHÚ THÍCH 3  Khi đạt được sự tương thích của gờ đỡ bằng cách sử dụng các đệm chèn, chỉ có một diện tích không đáng kể 

của vật liệu đệm chèn sẽ tiếp xúc với lửa, khi xem xét tình hình sử dụng cuối cùng. Không có sự liên quan nào trong tính năng 

phản ứng với lửa và đệm chèn sẽ không thể đốt cháy hoặc lan truyền lửa ở đó. Sự đóng góp của chúng vào việc lan truyền lửa 

không phải là mối bận tâm, cũng không ảnh hưởng đến hành vi cháy của vật liệu lân cận, và sự đóng góp vào việc truyền lửa là 

không đáng kể. Xét đến các khía cạnh này, không cần thiết phải thử nghiệm và phân loại riêng các đệm chèn. Ngược lại, nếu việc 

sử dụng các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu không phải tuân theo các yêu cầu quy định PCCC trong QCVN 06 : 2010/BXD 

khi phản ứng với lửa, thì có thể công bố mức phản ứng với lửa hoặc ―Tính năng không xác định‖ (NPD). 

5.2.5 Độ bền 

5.2.5.1 Tổng quát 

Bê tông cốt thép là vật liệu đã được ghi nhận và có tính năng ổn định để sử dụng trong phạm vi của tiêu 

chuẩn này. 

Độ bền của các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu được sản xuất từ bê tông cốt thép sẽ phụ thuộc vào 

các tính năng thiết kế và các điều kiện tiếp xúc (xem 4.2). Khung quy định về các yêu cầu và phương 

pháp thử nghiệm đối với các đặc tính của tính năng bắt buộc theo Điều 5 cũng sẽ phản ánh độ bền của 

các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu. 
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5.2.5.2 Độ bền về khả năng chịu tải trọng 

Độ bền về khả năng chịu tải trọng được đảm bảo thông qua việc đáp ứng các yêu cầu của 7.2 và 7.3, 

TCVN …– 1 và tỷ lệ giữa tải trọng thử và tải trọng tối đa dự kiến khi hoạt động cùng với phản ứng ổn định 

của vật liệu trong các điều kiện thời tiết và môi trường tại nơi sử dụng theo 4.2, 4.3 và 5.2.3.           

5.2.5.3 Độ bền về khả năng bảo vệ nắp/song chắn rác bên trong khung 

Độ bền về khả năng bảo vệ nắp/song chắn rác bên trong khung khi bị vô tình nâng lên được đảm bảo 

bằng cách sử dụng các vật liệu có khả năng chống chịu ăn mòn đã được kiểm chứng và vượt qua được 

thử nghiệm theo 8.4.6, TCVN ...– 1.   

5.2.5.4 Độ bền về khả năng kháng trƣợt 

Độ bền về khả năng kháng trượt được đảm bảo bằng cách đáp ứng các yêu cầu của 7.4, TCVN …– 1:2018, 

cùng với việc áp dụng cấp độ tiếp xúc có liên quan và tính chống chịu ổn định của vật liệu khi bị mất kẹp. 

5.2.5.5 Độ bền về tính hiệu quả của đặc tính bảo đảm an toàn cho trẻ em 

Độ bền về đặc tính bảo đảm an toàn cho trẻ em liên quan đến khả năng chống chịu của phần đỉnh hố ga 

hoặc phần đỉnh hố thu khi bị trẻ em tháo ra được đảm bảo bằng cách kiểm tra lại trọng lượng hoặc cơ cấu 

khóa hoặc cơ cấu bảo vệ, nếu thích hợp, xem có còn hoạt động không sau khi kiểm tra việc bảo đảm theo 

8.4.6, TCVN ...– 1. 

5.2.6 Các chất nguy hiểm 

Các quy định quốc gia về các chất nguy hiểm có thể yêu cầu việc kiểm tra và khai báo về việc xả thải, và 

đôi khi là hàm lượng, khi các sản phẩm thi công theo tiêu chuẩn này được đưa ra thị trường. Trong 

trường hợp không có các phương pháp thử nghiệm thống nhất, việc kiểm tra và khai báo về việc xả 

thải/hàm lượng phải được thực hiện có xem xét đến các quy định của quốc gia nơi sử dụng. 

6   Phƣơng pháp thử 

6.1   Quy định chung 

Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu theo tiêu chuẩn này phải được thử nghiệm trên một bộ sản phẩm 

hoàn chỉnh tại vị trí lắp đặt theo mục đích sử dụng nơi mà nắp/song chắn rác được định vị phù hợp bên 

trong khung theo Điều 8, TCVN ...– 1, như được liệt kê trong Bảng 1. Ngoài ra, phần đỉnh hố ga và phần 

đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt thép phải được thử nghiệm theo 6.2 đến 6.5. Tất cả các sản phẩm được 

thử nghiệm phải được tiến hành kiểm tra trực quan mà không phóng to. 

6.2  Độ bền bê tông 

Độ bền chịu nén sẽ được xác định theo 5.1.1, EN 13369:2013. 
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6.3  Bảo vệ bề mặt cạnh và bề mặt tiếp xúc 

Độ dày bảo vệ bề mặt cạnh và bề mặt tiếp xúc phải được đo đến 0,1 mm gần nhất. Độ dày mạ kẽm nhúng 

nóng phải được đo theo tiêu chuẩn EN ISO 1461. 

6.4  Kết đông–xả đông với muối làm tan băng 

Khả năng chống chịu kết đông–xả đông với muối làm tan băng sẽ được xác định theo Phụ lục D, EN 

1339:2003. 

6.5  Lớp bê tông bảo vệ cốt thép 

Kích thước của lớp bê tông bảo vệ phải được đo tối thiểu đến 1 mm gần nhất. 

7   Đánh giá và kiểm tra khả năng duy trì tính năng – AVCP 

7.1  Quy định chung 

Sự tuân thủ của các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và theo 

các tính năng do nhà sản xuất công bố trong bản công bố tính năng DoP phải được xác định thông qua: 

– Việc xác định loại sản phẩm trên cơ sở thử nghiệm điển hình; 

– Sự kiểm soát sản xuất của nhà máy bởi nhà sản xuất bao gồm việc đánh giá sản phẩm. 

Nhà sản xuất phải luôn duy trì việc kiểm soát toàn bộ và phải có các phương tiện cần thiết để chịu trách 

nhiệm về sự tuân thủ của sản phẩm theo (các) tính năng đã công bố.  

7.2  Thử nghiệm điển hình 

7.2.1 Tổng quát 

Tất cả các tính năng có liên quan đến các đặc tính trong tiêu chuẩn này phải được xác định khi nhà sản 

xuất có ý định công bố các tính năng tương ứng trừ khi tiêu chuẩn đưa ra các quy định về việc công bố 

chúng mà không thực hiện các thử nghiệm (ví dụ như việc sử dụng các dữ liệu đã có trước đó, phân loại 

mà không cần thử nghiệm (CWFT) và tính năng đã được chấp nhận theo quy ước). 

Việc đánh giá được thực hiện trước đó theo các quy định của tiêu chuẩn này có thể được đưa vào xem 

xét miễn là chúng được thực hiện bởi cùng một phương pháp thử nghiệm hoặc bởi phương pháp thử 

nghiệm nghiêm ngặt hơn theo cùng một hệ thống đối với cùng loại sản phẩm hoặc các sản phẩm có thiết 

kế, cấu trúc và chức năng tương tự, các kết quả đó sẽ được áp dụng cho sản phẩm được đề cập. 

CHÚ THÍCH 1 Cùng một hệ thống AVCP có nghĩa là thử nghiệm được thực hiện bởi một bên thứ ba độc lập, khi có liên quan, 

thuộc trách nhiệm của một cơ quan chứng nhận sản phẩm được thông báo, khi có liên quan. 
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Để phục vụ mục đích đánh giá, các sản phẩm của nhà sản xuất có thể được tập hợp thành các nhóm, 

trong các nhóm này các kết quả cho một hoặc nhiều đặc tính từ bất kỳ sản phẩm nào trong một nhóm sẽ 

được coi là đại diện cho cùng một đặc tính của tất cả các sản phẩm trong nhóm đó. 

CHÚ THÍCH 2 Các sản phẩm có thể được tập hợp thành các nhóm khác nhau cho các đặc tính khác nhau. 

Nên tiến hành tham khảo các tiêu chuẩn phương pháp đánh giá để có thể lựa chọn một mẫu đại diện phù 

hợp. 

Ngoài ra, việc xác định loại sản phẩm phải được thực hiện cho tất cả các đặc tính trong tiêu chuẩn mà nhà 

sản xuất công bố về tính năng  

- Khi bắt đầu sản xuất một phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu mới hoặc được sửa đổi (trừ khi là một 

phần của một dòng sản phẩm); hoặc 

- Khi bắt đầu một phương pháp sản xuất mới hoặc được sửa đổi (khi điều này có thể ảnh hưởng đến các 

đặc tính đã công bố); hoặc 

- Chúng phải được lặp đi lặp lại để đạt được (các) đặc tính thích hợp, bất cứ khi nào có sự thay đổi trong 

thiết kế phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu, về nguyên liệu thô hoặc nhà cung cấp các bộ phận, hoặc về 

phương pháp sản xuất (theo định nghĩa về một nhóm), mà sẽ ảnh hưởng đáng kể đến một hoặc nhiều 

đặc tính.  

Trong trường hợp các đặc tính của các bộ phận được sử dụng đã được xác định bởi nhà sản xuất bộ 

phận trên cơ sở các phương pháp đánh giá của các tiêu chuẩn sản phẩm khác, những đặc tính này không 

cần phải được đánh giá lại. Tiêu chuẩn kỹ thuật của các bộ phận này phải được lập thành tài liệu. 

Các sản phẩm có ghi nhãn quy định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp thống nhất của châu Âu có thể 

được coi là có các tính năng đã được công bố trong DoP, mặc dù điều này sẽ không thay thế trách nhiệm 

đối với nhà sản xuất phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu trong việc đảm bảo rằng phần đỉnh hố ga và 

phần đỉnh hố thu như một sản phẩm hoàn chình được sản xuất đúng cách và các sản phẩm thành phần 

của nó có các giá trị tính năng đã được công bố. 

7.2.2 Các mẫu thử nghiệm, tiêu chí thử nghiệm và tuân thủ 

Số lượng mẫu của các phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu được thử nghiệm/đánh giá phải tuân thủ theo 

Bảng 3. Các đặc tính của tính năng được công bố sẽ được viết bằng chữ in đậm. 

7.2.3 Báo cáo thử nghiệm 

Các kết quả xác định loại sản phẩm phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. Tất cả các báo cáo thử 

nghiệm phải được nhà sản xuất giữ lại ít nhất 10 năm sau ngày sản xuất cuối cùng của phần đỉnh hố thu 

hoặc phần đỉnh hố ga có liên quan. 
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Bảng 3 – Số lƣợng mẫu đƣợc thử nghiệm và các tiêu chí tuân thủ 

Đặc tính Yêu cầu 
Phƣơng pháp 

đánh giá 
Số lƣợng 

mẫua 
Tiêu chí tuân thủ 

Đối với tính năng được công bố: 

Phản ứng với lửa 5.3.1 
Phân loại mà 
không cần thử 

nghiệm 
– 

5.2.4, TCVN ...– 4:2018, mức phản 
ứng với lửa 

Diện tích chịu lực của 
khung 

5.1 
TCVN ...– 1, 

8.4.14 
3 

6.15, TCVN ...– 1, giá trị tính toán 
Pb ≤ 7,5 N/mm2 

Khả năng chịu tải 
trọng 

5.1 TCVN ...– 1, 8.3 3 
7.2, TCVN ...– 1, tải trọng thử đối 
với loại được công bố 

Độ biến dạng vĩnh viễn 5.1 TCVN ...– 1, 8.2 3 
7.3, TCVN ...– 1, giá trị cho phép 
đối với  loại được công bố 

Bảo vệ nắp/song chắn 
rác bên trong khung 

5.1 TCVN ...– 1, 8.4.6 3 

6.6, TCVN ...– 1, phương thức 
được công bố và trọng lượng bằng 
kg hoặc giá trị FV bằng kN và h 
thích hợp bằng mm, tùy vào việc 
áp dụng 

An toàn trẻ em 5.1 TCVN ...– 1, 8.5 3 
7.5, TCVN ...– 1, phương thức 
hoặc trọng lượng được công bố 

Khả năng kháng trƣợt 5.1 
TCVN ...– 1, 

8.4.13 a) 
 

7.4.2 a), TCVN ...– 1, được công 
bố là ―bề mặt bê tông‖ đối với vật 
liệu được sử dụng 

Độ bền về: 

– Khả năng chịu tải 
trọngb khi có lỗi cơ học 

5.2.5 
TCVN ...– 1, 8.2 

TCVN ...– 1, 8.3 
3 

4.1, TCVN ...– 2:2018,  

7.2 và 7.3, TCVN ...– 1,  

được công bố là ―Đạt‖ theo vật liệu 
được sử dụng và phương pháp 
thử nghiệm được áp dụng 

– Khả năng bảo vệc khi 
bị nâng lên bất ngờ 

5.2.5 TCVN ...– 1, 8.4.6 3 

6.6, TCVN ...– 1, được công bố là 
―Đạt‖ theo vật liệu được sử dụng 
và phương pháp thử nghiệm được 
áp dụng 

– Khả năng kháng trượt 
khi bị mất kẹp 

5.2.5 
TCVN ...– 1, 

8.4.13 a) 
3 

7.4, TCVN ...– 1, được công bố là 
―Đạt‖ đối với phương pháp được 
công bố và vật liệu được sử dụng 
và đối với giá trị USRV được công 
bố  

– Tính hiệu quả của đặc 
tính bảo đảm an toàn 
cho trẻ em 

5.2.5 TCVN ...– 1, 8.4.6 3 

6.6, TCVN ...– 1, được công bố là 
―Đạt‖ theo vật liệu được sử dụng 
và phương pháp thử nghiệm được 
công bố 

Chiều sâu lắp đặt 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.3 3 6.3, TCVN ...– 1 

Khe hở 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.4 3 6.4, TCVN ...– 1 

Sự tương thích của gờ 

đỡ 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.5 3 6.5, TCVN ...– 1 
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Bảng 3 (kết thúc) 

Đặc tính 
Yêu 

cầu 

Phƣơng pháp đánh 

giá 

Số 

lƣợng 

mẫua 

Tiêu chí tuân thủ 

Thao tác với nắp và 

song chắn rác 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.7 3 6.7, TCVN ...– 1  

Kích thước khe của 

song chắn rác 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.8 3 6.8, TCVN ...– 1 

Khay chứa cặn và 

thùng chứa cặn 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.9 3 6.9, TCVN ...– 1 

Định vị nắp và song 

chắn rác 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.10 3 6.10, TCVN ...– 1 

Độ phẳng của nắp hố 

ga và song chắn rác 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.11 3 6.11, TCVN ...– 1 

Độ lồi lõm của song 

chắn rác 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.12 3 6.12, TCVN ...– 1 

Điều kiện bề mặt 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.13 3 6.13, TCVN ...– 1 

Phần đỉnh hố ga có 

cơ cấu làm kín 
5.1 

Kiểm tra trực quan 

sự có mặt của neo 
3 6.14, TCVN ...– 1 

Chiều dày của khung 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.15 3 6.16, TCVN ...– 1  

Góc mở bản lề của 

nắp hoặc song chắn 

rác 

5.1 TCVN ...– 1, 8.4.16 3 6.17, TCVN ...– 1 

Ngoại quan 5.1 Kiểm tra trực quan 3 7.1, TCVN ...– 1 
a
 Nếu một trong ba mẫu không đạt yêu cầu, có thể lặp lại thử nghiệm bằng 5 mẫu mới. Tất cả 5 mẫu đều phải vượt qua 

cuộc thử nghiệm.  
b
 Tỷ lệ giữa tải trọng thử đối với loại được công bố và tải trọng tối đa dự kiến khi hoạt động cùng với phản ứng ổn định của 

vật liệu được nêu tại Điều 4 sẽ kiểm soát tất cả các tác động có thể ảnh hưởng đến độ bền về khả năng chịu tải trọng.  
c
 Được đảm bảo bằng cách sử dụng các vật liệu có khả năng chống chịu ăn mòn đã được kiểm chứng và vượt qua được 

thử nghiệm theo 8.4.6, TCVN …– 1:2018. 

 

7.2.4  Kết quả đƣợc chia sẻ của bên khác 

Nhà sản xuất có thể sử dụng các kết quả xác định loại sản phẩm thu được bởi người khác (ví dụ: bởi một 

nhà sản xuất khác, như một dịch vụ thông thường cho các nhà sản xuất, hoặc bởi một nhà phát triển sản 

phẩm) để chứng minh cho công bố về tính năng của mình liên quan đến một sản phẩm được sản xuất 

theo thiết kế tương tự (ví dụ như kích thước) và với các loại vật liệu, thành phần và phương pháp sản 

xuất tương tự, với điều kiện là: 

- Các kết quả đó được ghi nhận là có giá trị đối với các sản phẩm đặc tính cơ bản liên quan đến tính năng 

sản phẩm; 
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- Ngoài bất kỳ thông tin nào cần thiết cho việc xác nhận rằng sản phẩm có các tính năng tương tự liên 

quan đến các đặc tính cơ bản cụ thể, bên kia – bên đã tiến hành xác định loại sản phẩm có liên quan hoặc 

thuê một bên khác thực hiện nó – đã chấp nhận chuyển giao cho nhà sản xuất các kết quả đó cùng với 

báo cáo thử nghiệm được sử dụng để xác định loại sản phẩm của nhà sản xuất sau đó, cũng như các 

thông tin về các phương tiện sản xuất và quy trình kiểm soát sản xuất có thể được xem xét để phục vụ 

cho việc kiểm soát sản xuất của nhà máy (FPC); 

- Nhà sản xuất sử dụng các kết quả của bên khác đồng ý sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm có các tính 

năng được công bố, đồng thời nhà sản xuất cũng: 

+ Đảm bảo rằng sản phẩm có các đặc tính tương tự liên quan đến tính năng như sản phẩm đã được 

xác định loại sản phẩm và không có sự khác biệt đáng kể nào về các phương tiện sản xuất và quy trình 

kiểm soát sản xuất so với sản phẩm đã được xác định loại sản phẩm; và 

+  Lưu giữ một bản sao của báo cáo xác định loại sản phẩm, báo cáo này có chứa các thông tin cần 

thiết để xác minh rằng sản phẩm được sản xuất theo cùng một thiết kế và với cùng loại nguyên liệu, thành 

phần và phương pháp sản xuất. 

8   Ký hiệu 

Trong trường hợp được yêu cầu để phục vụ cho các mục đích đặc điểm kỹ thuật và tài liệu, việc mô tả 

sản phẩm theo Tiêu chuẩn này phải bao gồm: 

a) Tên sản phẩm (phần đỉnh hố ga hoặc phần đỉnh hố thu); 

b) Số hiệu TCVN ...– 4;  

c) Loại tải trọng (xem phần 5.1) 

d) Mã số liên quan đến chữ số của phần trong chuỗi TCVN … mà phần nắp và phần khung tuân thủ theo 

Bảng 4; 

Bảng 4 – Mô tả sản phẩm theo vật liệu của khung và nắp/song chắn rác 

Mô tả 
Nắp/song chắn rác phù hợp 

với… 
Khung phù hợp với … 

4/4 TCVN ...– 4 TCVN ...– 4 

4/2 TCVN ...– 4 TCVN ...– 2 

4/3 TCVN ...– 4 TCVN ...– 3 

4/5 TCVN ...– 4 TCVN ...– 5 

4/6 TCVN ...– 4 TCVN ...– 6 
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e) Kích thước thông thủy (CO bằng mm), ví dụ: 600 có nghĩa là CO = 600 mm; 

f) Phương thức bảo vệ: 

1) Cơ cấu bảo vệ (F); 

2) Khối lượng trên một đơn vị diện tích (W): 

3) Các phương thức khác (O); 

g) Kháng trượt: 

1) Bê tông (CR); 

2) Gờ nổi xác định (RP); 

3) Giá trị USRV đo được (ví dụ: 40); 

h) Chống chịu kết đông–xả đông (+R) (nếu áp dụng). 

Phần đỉnh hố ga hoặc phần đỉnh hố thu bao gồm một tập hợp các bộ phận theo TCVN ...– 2, TCVN ...– 3, 

TCVN ...– 4, TCVN ...– 5 và TCVN ...– 6 phải được mô tả bằng mã số của tiêu chuẩn tương ứng – tiêu 

chuẩn có các yêu cầu mà phần nắp tuân thủ theo. 

VÍ DỤ 1: Mô tả phần đỉnh hố ga theo TCVN ...– 4, loại D 400, nắp và khung làm bằng bê tông theo TCVN ...– 4 (4/4), 

có kích thước thông thủy CO 600 mm (600), phương thức bảo vệ khác (O), kháng trượt (RP).  

Phần đỉnh hố ga TCVN ...– 4  — D 400 – 4/4 – 600 – O – RP 

VÍ DỤ 2  Mô tả phần đỉnh hố ga theo TCVN ...– 4, loại A 15, bao gồm phần nắp và khung làm bằng bê tông 

theo TCVN ...– 4 (4/4), có kích thước thông thủy CO 400 mm (400), cơ cấu bảo vệ (F), kháng trượt bằng bề mặt bê 

tông (CR). 

Phần đỉnh hố ga TCVN ...– 4  — A 15 – 4/4 – 400 – F – CR 

VÍ DỤ 3 Mô tả phần đỉnh hố ga theo TCVN ...– 4, loại B 125, nắp làm bằng bê tông theo chuẩn TCVN ...– 4 và khung 

làm bằng  thép chuẩn TCVN ...– 3 (4/3), có kích thước thông thủy CO (550 mm x 240 mm) (550 x 240), phương thức 

bảo vệ khối lượng trên một đơn vị diện tích (W), kháng trượt được phủ bằng bề mặt bê tông (CR), chông chịu kết 

đông–xả đông (+R). 

Phần đỉnh hố ga TCVN ...– 4 — B 125 – 4/3 – 550 x 240 – W – CR – +R 

CHÚ THÍCH: Việc mô tả sẽ tạo ra một mô hình mô tả được tiêu chuẩn hóa mà từ đó thông tin mô tả về một sản phẩm có thể 

được truyền đạt một cách nhanh chóng và rõ ràng. 

9   Ghi nhãn 

Nắp, song chắn rác và khung của phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu theo Tiêu chuẩn này phải được ghi 

nhãn như sau: 

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; 

b) Loại thích hợp (ví dụ B 125); 
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c) Tên và/hoặc nhãn nhận dạng của nhà sản xuất; 

d) Nhà máy sản xuất, có thể được ghi bằng mã; 

e) Ngày hoặc tuần và năm sản xuất (được mã hoá hoặc không mã hoá); 

f) Nhãn có liên quan đến khả năng chống chịu kết đông–xả đông (+R), nếu áp dụng. 

Ngoài ra, song chắn rác, nắp và khung của phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu theo Tiêu chuẩn này có 

thể được ghi nhãn bằng: 

g) Các nhãn bổ sung có liên quan đến mục đích sử dụng của người sử dụng; 

h) Thông tin nhận dạng sản phẩm (tên và/hoặc mã số catalogue); 

i) Khối lượng danh nghĩa bằng kilôgam (kg). 

Các nhãn từ a) đến f) của nắp, song chắn rác và khung phải rõ ràng, không đổi và là một bộ phận không 

thể tách rời của chúng.  

Tất cả các nhãn, nếu có thể, phải có thể nhìn thấy được ở mặt phía trên (có thể nhìn thấy từ khu vực giao 

thông) sau khi lắp đặt. Nếu không thể, chúng có thể được ghi ở mặt phía dưới của mỗi bộ phận. 

Các nhãn a) và b) phải luôn luôn ở mặt phía trên của nắp/song chắn rác. 

Trong trường hợp điều ở trên là không thích hợp, các bộ phận bằng bê tông phải được ghi nhãn bằng 

cách đóng dấu, đúc hoặc in một cách rõ ràng và không thể xóa bỏ. 

Trong trường hợp các quy định về việc ghi nhãn (xem phần ZA.3) yêu cầu thông tin về một số hoặc tất 

cả các Điều được liệt kê trong điều khoản này thì các quy định của điều khoản này có liên quan đến 

những Điều đó sẽ được coi là đã được tuân thủ và không cần phải lặp lại thông tin theo quy định tại 

điều khoản này. 
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Phụ lục ZA 

(tham khảo) 

Các điều khoản của Tiêu chuẩn này đề cập đến các điều khoản của Quy định về Sản phẩm 

Xây dựng  

ZA.1 Phạm vi và các đặc tính có liên quan 

Phụ lục này đề cập đến việc ghi nhãn CE của phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt 

thép được dùng cho các mục đích sử dụng được chỉ ra trong Bảng ZA.1 đồng thời chỉ ra các điều khoản 

có liên quan được áp dụng. 

Phụ lục này có phạm vi tương tự như trong Điều 1 của tiêu chuẩn này có liên quan đến các khía cạnh 

được quy định trong chỉ thị và được xác định như trong Bảng ZA.1. 

Bảng ZA.1 – Các điều khoản có liên quan đối với phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê 

tông cốt thép 

Sản phẩm thi công: Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt thép 

mục đích sử dụng: Che đậy các hố ga, hố thu và giếng kiểm tra trong các khu vực dành cho người đi 

bộ và/hoặc phương tiện giao thông 

Đặc tính cơ bản 

Các điều khoản 

trong TC này hoặc 

các TC khác liên 

quan đến các đặc 

tính cơ bản 

Các 

điều 

khoản 

quy 

định 

Chú thích 

Phản ứng với lửa 5.2.4, TCVN ...– 4 A1 

đến E 

A1, phân loại mà không cần thử nghiệm (CWT) 

Khả năng chịu tải trọng 

– Diện tích chịu lực 

của khung 
6.15, TCVN ...– 1 – tính toán áp lực chịu lực của khung bằng N/mm2 

theo điều khoản về các yêu cầu, được ghi dưới 

dạng Pb ≤ 7,5 N/mm2 

– Khả năng chịu tải 

trọng 
7.2, TCVN ...– 1 – được thử nghiệm theo TCVN ...– 1, 8.3, đối với 

loại chịu tải được công bố, và được ghi dưới 

dạng tải trọng thử đối với loại đã công bố 

– Độ biến dạng vĩnh 

viễn 
7.3, TCVN ...– 1 – được thử nghiệm theo TCVN ...– 1, 8.2, và giá 

trị cho phép tối đa được công bố đối với loại 

chịu tải và kích thước thông thủy được quy định 

đối với loại sản phẩm 

Sản phẩm thi công: Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt thép 

Mục đích sử dụng: Che đậy các hố ga, hố thu và giếng kiểm tra trong các khu vực dành cho người đi 

bộ và/hoặc phương tiện giao thông 
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Bảng ZA.1 (tiếp theo) 

Đặc tính cơ bản 

Các điều khoản 

trong TC này hoặc 

các TC khác liên 

quan đến các đặc 

tính cơ bản 

Các 

điều 

khoản 

quy 

định 

Chú thích 

Bảo vệ nắp/song chắn rác bằng: 

– Cơ cấu bảo vệ 

hoặc 

6.6 a), TCVN ...– 1 – được thử nghiệm đối với các loại từ C 250 

đến F 900 theo TCVN ...– 1, Phụ lục E, và 

được công bố dưới dạng h tại Fv; đối với các 

loại A 15 và B 125 ―cơ cấu bảo vệ‖ sẽ được 

công bố sau khi kiểm tra trực quan 

– Khối lượng trên một 

đơn vị diện tích hoặc 

6.6 b), TCVN ...– 1 – cân trọng lượng và được công bố dưới dạng 

khối lượng/đơn vị diện tích bằng kg/m2 

– Phương thức khác 6.6 c), TCVN ...– 1 – được thử nghiệm đối với các loại từ C 250 

đến F 900 theo TCVN ...– 1, Phụ lục E, và 

được công bố dưới dạng h tại Fv; đối với các 

loại A 15 và B 125 ―phương thức khác‖ sẽ 

được công bố sau khi kiểm tra trực quan 

An toàn cho trẻ em bằng: 

– Khối lượng của mỗi 

nắp hoặc song chắn 

rác hoặc 

8.5, TCVN ...– 1 – cân trọng lượng và được công bố dưới dạng 

khối lượng bằng kg 

– Cơ cấu bảo vệ 

hoặc cơ cấu khóa 

8.5, TCVN ...– 1 – kiểm tra trực quan và được ghi là ―cơ cấu 

bảo vệ‖ hoặc ―cơ cấu khóa‖ 

Khả năng kháng trƣợt của: 

a) Nắp có bề mặt bê 

tông 

7.4.2 a), TCVN ...– 1 – kiểm tra trực quan bề mặt bê tông theo điều 

khoản về các yêu cầu và được ghi là ―bề mặt 

bê tông‖ 

b) Song chắn rác 7.4.3, TCVN ...– 1 

 

– kiểm tra trực quan bề mặt bê tông theo điều 

khoản về các yêu cầu và được ghi là ―bề mặt 

bê tông‖ hoặc ―các khe‖ đối với các kích 

thước khe đo lường được 

Sản phẩm thi công: Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt thép 

Mục đích sử dụng: Che đậy các hố ga, hố thu và giếng kiểm tra trong các khu vực dành cho người đi 

bộ và/hoặc phương tiện giao thông 

c) Khung có chiều 

rộng phần nằm 

ngang nhìn thấy 

được bằng: 

– ≤ 40 mm hoặc 

– > 40 mm 

7.4.4, TCVN ...– 1 – kiểm tra trực quan theo điều khoản về các 

yêu cầu và được ghi là 

– ―NPD‖ đối với ≤ 40 mm hoặc 

–  ―bề mặt bê tông‖ đối với > 40 mm 
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Bảng ZA.1 (kết thúc) 

Đặc tính cơ bản 

Các điều khoản 

trong TCCÂ này 

hoặc các TCCÂ khác 

liên quan đến các 

đặc tính cơ bản 

Các 

điều 

khoản 

quy 

định 

Chú thích 

Độ bền về: 

– Khả năng chịu tải 

trọng khi có lỗi cơ 

học 

5.2.5, TCVN ...– 

4:2018 

– được ghi là ―Đạt‖ đối với vật liệu được sử dụng 

và phương pháp thử nghiệm được áp dụng 

– Bảo vệ khi có lỗi 

cơ học 

5.2.5, TCVN ...– 

4:2018 

– được ghi là ―Đạt‖ đối với vật liệu được sử dụng 

và phương pháp thử nghiệm được áp dụng 

–  Khả năng kháng 

trƣợt khi bị mất kẹp 

5.2.5, TCVN ...– 

4:2018 

– được ghi là ―Đạt‖ đối với vật liệu bê tông 

– Tính hiệu quả 

trong việc bảo đảm 

an toàn cho trẻ em 

5.2.5, TCVN ...– 

4:2018 

– được ghi là ―Đạt‖ sau khi kiểm tra trực quan tính 

năng theo TCVN ...– 1, 6.6 

Các chất nguy 

hiểm 

5.2.6, TCVN ...– 

4:2018 

– Xem 5.2.6 

 

Việc công bố tính năng sản phẩm có liên quan đến một số đặc tính cơ bản nhất định là điều không bắt 

buộc ở các Quốc gia Thành viên (MS) khi không có yêu cầu quy định nào đối với các đặc tính cơ bản này 

cho mục đích sử dụng sản phẩm. 

Trong trường hợp này, các nhà sản xuất đưa sản phẩm của mình ra thị trường ở các Quốc gia Thành viên 

này sẽ không bắt buộc phải xác định hay công bố tính năng của sản phẩm liên quan đến các đặc tính cơ 

bản này, đồng thời tùy chọn ―Tính năng không xác định‖ (NPD) trong thông tin đi kèm với nhãn CE và 

trong việc công bố tính năng (xem phần ZA.3) có thể được sử dụng cho những đặc tính cơ bản đó. 

ZA.2 Quy trình AVCP của phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép 

ZA.2.1 Các hệ thống AVCP 

Các hệ thống AVCP của phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga được chỉ ra trong Bảng ZA.1 và được lập 

theo Quyết định EC 97/464/EC ngày 27–06– 1997 (xem OJEU L 198 ngày 15–07– 1997), được sửa đổi 

theo 2004/663/EC ngày 20–09– 2004 (xem OJEU L 302 ngày 29–09– 2004), sẽ được trình bày trong 

Bảng ZA.2 đối với (các) mục đích sử dụng được chỉ định và (các) cấp độ hoặc (các) loại tính năng có 

liên quan. 
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Bảng ZA.2 – Các hệ thống AVCP 

Sản phẩm Mục đích sử dụng 
(các) cấp độ hoặc (các) 

loại tính năng 

Hệ thống 

AVCP 

Phần đỉnh hố thu 

và phần đỉnh hố ga  

Để sử dụng trong các khu 

vực dành cho phương tiện 

giao thông và người đi bộ 

– 1 

Để sử dụng cho tất cả các 

mục đích khi tuân thủ theo 

các quy định về phản ứng với 

lửa 

A1*, A2*, B*, C* 

––––– 

A1**, A2**, B**, C**, D, E 

––––– 

(A1 đến E)***, F 

1 

–––– 

3 

–––– 

4 

Hệ thống 1: Xem Quy định (EU) số 305/2011 (CPR) Phụ lục V, 1.2 

Hệ thống 3: Xem Quy định (EU) số 305/2011 (CPR) Phụ lục V, 1.4 

Hệ thống 4: Xem Quy định (EU) số 305/2011 (CPR) Phụ lục V, 1.5 

* Các sản phẩm/vật liệu mà một giai đoạn xác định rõ ràng trong quá trình sản xuất của chúng sẽ dẫn đến việc cải 

thiện phản ứng phân loại lửa (ví dụ như việc bổ sung chất làm chậm cháy hoặc hạn chế vật liệu hữu cơ). 

** Các sản phẩm/vật liệu không được chú thích (*). 

*** Các sản phẩm/vật liệu không cần phải thử nghiệm phản ứng với lửa. 

 

CHÚ THÍCH:  Việc chứng nhận các hệ thống tuân thủ 1 và 3 đối với việc lắp đặt các sản phẩm ở những khu vực có quy định về 

phản ứng với lửa được đưa ra trong bảng trên sẽ không áp dụng cho các sản phẩm này do vật liệu được sử dụng cho các sản 

phẩm này được coi là đã đáp ứng được các yêu cầu về vật liệu không dẫn đến tạo lửa và cho phép tính năng phản ứng với lửa 

của các sản phẩm này chỉ có thể được công bố bởi hệ thống 4 là A1 mà không cần thử nghiệm. 

AVCP của phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép trong Bảng ZA.1 phải tuân thủ 

theo các quy trình AVCP được chỉ ra trong Bảng ZA.3 khi áp dụng các điều khoản của Tiêu chuẩn này 

hoặc các Tiêu chuẩn khác được chỉ ra trong đây. Nội dung các nhiệm vụ của đơn vị được thông báo phải 

được giới hạn trong phạm vi những đặc tính cơ bản được quy định trong Phụ lục III, nếu có, của chỉ thị có 

liên quan và trong phạm vi những nội dung mà nhà sản xuất dự định công bố. 

ZA.2.2 Bản công bố tính năng (DoP) 

ZA.2.2.1 Tổng quát 

Nhà sản xuất sẽ tiến hành lập DoP và đóng nhãn CE trên cơ sở các hệ thống AVCP khác nhau: 

– Việc kiểm soát sản xuất của nhà máy và thử nghiệm thêm các mẫu lấy tại nhà máy theo kế hoạch thử 

nghiệm được quy định sẽ do nhà sản xuất thực hiện; và 

– Giấy chứng nhận khả năng duy trì tính năng được cấp bởi cơ quan chứng nhận sản phẩm được thông 

báo trên cơ sở xác định loại sản phẩm dựa vào thử nghiệm điển hình (bao gồm lấy mẫu), tính toán điển 

hình, các giá trị được lập bảng hoặc các tài liệu mô tả sản phẩm; kiểm tra ban đầu đối với nhà máy sản 

xuất và việc kiểm soát sản xuất của nhà máy (FPC), giám sát và đánh giá FPC liên tục. 
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Bảng ZA.3 – Phân công các nhiệm vụ AVCP đối với phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng 

bê tông cốt thép theo hệ thống 1 và 4 

Nhiệm vụ Nội dung nhiệm vụ 
Điều khoản 

AVCP áp dụng 

Nhiệm 

vụ của 

nhà sản 

xuất 

Kiểm soát sản xuất của nhà 

máy (FPC) 

– Các thông số có liên quan đến các đặc 

tính cơ bản ở Bảng ZA.1 (ngoại trừ phản 

ứng với lửa) thích hợp cho mục đích sử 

dụng mà tính năng được công bố. 

– Phản ứng với lửa, thích hợp cho mọi hình 

thức sử dụng khi tuân thủ theo quy định 

phản ứng với lửa (đối với loại A1)a 

B.1, B.2, 

B.3, B.5, B.6 

 

Thử nghiệm thêm các mẫu 

được lấy tại nhà máy theo kế 

hoạch thử nghiệm được quy 

định 

– Các đặc tính cơ bản ở Bảng ZA.1 (ngoại 

trừ phản ứng với lửa) thích hợp cho mục 

đích sử dụng mà tính năng được công bố. 

B.4 

 

Xác định loại sản phẩm trên 

cơ sở thử nghiệm điển hình 

(bao gồm việc lấy mẫu), tính 

toán điển hình, các giá trị 

được lập bảng hoặc các tài 

liệu mô tả sản phẩm 

– Phản ứng với lửa, thích hợp cho mọi hình 

thức sử dụng khi tuân thủ theo quy định 

phản ứng với lửa (đối với loại A1)a 

7.2 

 

Nhiệm 

vụ của 

cơ quan 

chứng 

nhận 

được 

thông 

báo 

Xác định loại sản phẩm trên 

cơ sở thử nghiệm điển hình 

(bao gồm việc lấy mẫu), tính 

toán điển hình, các giá trị 

được lập bảng hoặc các tài 

liệu mô tả sản phẩm 

– Các đặc tính cơ bản ở Bảng ZA.1 thích 

hợp cho mục đích sử dụng mà tính năng 

được công bố (ngoại trừ phản ứng với lửa). 

7.2 

 

Kiểm tra ban đầu đối với nhà 

máy sản xuất và FPC 

– Các thông số có liên quan đến các đặc 

tính cơ bản ở Bảng ZA.1 (ngoại trừ phản 

ứng với lửa) thích hợp cho mục đích sử 

dụng được công bố. Tài liệu về FPC. 

B.4 

 

Giám sát và đánh giá FPC 

liên tục   

– Các thông số có liên quan đến các đặc 

tính cơ bản ở Bảng ZA.1 (ngoại trừ phản 

ứng với lửa) thích hợp cho mục đích sử 

dụng được công bố. Tài liệu về FPC. 

B.5 

a
  Xem chú thích (***) ở Bảng ZA.2. 

ZA.2.2.2 Nội dung 

Bản công bố tính năng (DoP) phải bao gồm các thông tin sau: 

– Loại sản phẩm mà theo đó bản công bố tính năng được soạn thảo; 
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– Hệ thống hoặc các hệ thống AVCP của sản phẩm thi công; 

– Số tham chiếu và ngày ban hành của tiêu chuẩn thống nhất được sử dụng để đánh giá từng đặc tính cơ 

bản; 

– Số tham chiếu của Tài liệu Kỹ thuật Cụ thể được sử dụng và các yêu cầu mà nhà sản xuất công bố là 

sản phẩm đã tuân thủ theo, nếu như thích hợp. 

Ngoài ra, DoP còn phải bao gồm các thông tin về: 

a) Mục đích sử dụng của sản phẩm thi công theo thông số kỹ thuật thống nhất được áp dụng; 

b) Danh Điều các đặc tính cơ bản, được xác định theo thông số kỹ thuật thống nhất cho mục đích sử dụng 

đã công bố; 

c) Tính năng của ít nhất một trong các đặc tính cơ bản của sản phẩm thi công, phù hợp với mục đích sử 

dụng đã công bố; 

d) Tính năng của sản phẩm thi công, theo các cấp độ hoặc loại, hoặc theo mô tả nếu cần thiết, dựa trên 

tính toán có liên quan đến các đặc tính cơ bản được xác định theo xác định của Ủy ban về những đặc tính 

cơ bản mà nhà sản xuất phải công bố tính năng của sản phẩm khi nó được đưa ra thị trường hoặc xác 

định của Ủy ban về các mức ngưỡng đối với tính năng có liên quan đến các đặc tính cơ bản được công 

bố, nếu áp dụng; 

e) Tính năng của các đặc tính cơ bản của sản phẩm thi công có liên quan đến mục đích sử dụng, có xem 

xét đến các quy định liên quan đến mục đích sử dụng nơi mà nhà sản xuất dự định sản phẩm sẽ được 

đưa ra thị trường; 

f) Chữ ―NPD‖ (Tính năng không xác định) đối với các đặc tính cơ bản được liệt kê mà không có tính năng 

được công bố. 

ZA.2.2.3 Ví dụ về DoP 

Dưới đây là ví dụ về một Bản công bố tính năng (DoP) đã được điền đầy đủ cho phần đỉnh hố ga làm 

bằng bê tông cốt thép 

BẢN CÔNG BỐ TÍNH NĂNG 

Số 00001 – CPR– 2015/05/14 

1. Mã nhận diện loại sản phẩm: 

Phần đỉnh hố ga TCVN ...– 4 — B 125 – 4/3 – 550 x 240 – W – CR+R 

2. Mục đích sử dụng: 



TCVN....– 4:… 

26 

Để che đậy hố ga và giếng kiểm tra ở những khu vực dành cho ngƣời đi bộ và/hoặc phƣơng tiện 

giao thông 

3. Nhà sản xuất: 

AnyCo SA, Hộp thƣ 21 

B– 1050 Brussels, Bỉ 

SĐT: +32987654321 

Fax: +32123456789 

E–mail: anyco.sa@provider.be  

4. Người đại diện ủy quyền: 

Anyone Ltd 

Đƣờng Flower 24 

West Hamfordshire 

Anh– 589645 Vƣơng quốc Anh 

SĐT: +44987654321 

Fax: +44123456789 

E–mail: anyone.ltd@provider.uk  

5. Hệ thống AVCP: 

Hệ thống 1 cho mục đích sử dụng theo Điều 2 

6. Tiêu chuẩn thống nhất: TCVN ...– 4 

Cơ quan chứng nhận sản phẩm được thông báo (tên), có mã số 5678, đã tiến hành xác định loại sản 

phẩm trên cơ sở thử nghiệm điển hình, kiểm tra ban đầu đối với nhà máy sản xuất, kiểm soát sản xuất 

của nhà máy, và giám sát, đánh giá việc kiểm soát sản xuất của nhà máy một cách liên tục theo hệ thống 

1 và đã ban hành một giấy chứng nhận khả năng duy trì tính năng của sản phẩm. 

7. Tính năng được công bố 

 

 

 

mailto:anyco.sa@provider.be
mailto:anyone.ltd@provider.uk
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Đặc tính cơ bản Tính năng 
Thông số kỹ thuật 

thống nhất 

Phản ứng với lửa A1 

TCVN ...– 4:2018 

Khả năng chịu tải trọng 

– Diện tích chịu lực của khung Pb ≤ 7,5 N/mm2 

– Khả năng chịu tải trọng 125 kN 

– Độ biến dạng vĩnh viễn ≤ 2,4 mm  

Bảo vệ nắp 

– Bằng khối lượng trên một đơn vị diện 

tích 

190 kg/m2 

An toàn cho trẻ em  Khối lượng 25 kg 

Khả năng kháng trƣợt  Bề mặt bê tông 

Độ bền về khả năng chịu tải trọng khi 

– Có lỗi cơ học Đạt 

Độ bền về khả năng bảo vệ khi  

– Bị vô tình nâng lên Đạt 

Độ bền về khả năng kháng trƣợt khi  

– Bị mất kẹp Đạt 

Độ bền về tính hiệu quả trong việc bảo 

đảm an toàn cho trẻ em 

Đạt 

Các chất nguy hiểm NPD 

8. Các Tài Liệu Kỹ Thuật Thích Hợp và/hoặc các Tài Liệu Kỹ Thuật Cụ Thể, nếu thích hợp  

– không thích hợp – 

Tính năng của sản phẩm được xác định ở trên là phù hợp với (các) tính năng đã công bố. Bản công bố 

tính năng này được phát hành theo đúng quy định thuộc trách nhiệm duy nhất của nhà sản xuất được xác 

định ở trên. 

Người ký tên thay mặt và đại diện cho nhà sản xuất: 

(Họ tên) ………………………………………………………………………………………… 

Tại (địa điểm) ...................................... ngày (ngày phát hành) ................................................... 

(Chữ ký) ………………………………………………………………………………………… 

ZA.3 Gắn nhãn CE 

Biểu tượng nhãn CE phải tuân thủ theo các nguyên tắc chung và phải được gắn một cách rõ ràng, không 

thể tẩy xóa đối với phần đỉnh hố thu hoặc phần đỉnh hố ga. 
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Nhãn CE và các thông tin kèm theo phải được đặt trên một nhãn đính kèm với nó, hoặc trên bao bì hoặc 

trên các tài liệu kèm theo. 

Bên dưới nhãn CE phải có ghi các thông tin: 

a) Hai chữ số cuối cùng của năm mà nó được gắn lần đầu tiên; 

b) Tên và địa chỉ đăng ký của nhà sản xuất, hoặc nhãn nhận dạng cho phép xác định tên và địa chỉ của 

nhà sản xuất một cách dễ dàng và rõ ràng; 

c) Mã nhận dạng duy nhất của loại sản phẩm; 

d) Số tham chiếu bản công bố tính năng (DoP) (xem ví dụ về DoP); 

e) Cấp độ hoặc loại tính năng được công bố; 

f) Tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố của thông số kỹ thuật thống nhất được áp dụng; 

g) Số hiệu của cơ quan được thông báo; 

h) Mục đích sử dụng như đã nêu trong thông số kỹ thuật thống nhất được áp dụng. 

Nhãn CE phải được gắn trước khi sản phẩm thi công được đưa ra thị trường. Dưới nhãn CE có thể là một 

hình minh họa hoặc bất kỳ nhãn nào khác chỉ ra một nguy cơ hoặc phương thức sử dụng đặc biệt. 

Hình ZA.1 là ví dụ về nhãn CE hoàn chỉnh trong các tài liệu thương mại, đi kèm với phần đỉnh hố thu hoặc 

phần đỉnh hố ga. 

CE 

01234 

 ―Nhãn CE‖ bao gồm ký hiệu ―CE‖ 

 

 

Số hiệu của tổ chức chứng nhận được thông 

báo 

 

AnyCo Ltd 

15 

Số 00001 – CPR – 2015/05/14 

Tên và địa chỉ đăng ký hoặc nhãn nhận diện 

của nhà sản xuất 

Hai chữ số cuối cùng của năm mà nhãn được 

gắn lần đầu tiên  

Số tham chiếu của DoP 

TCVN ...– 3:2018 

Phần đỉnh hố ga TCVN ...– 3 – D 400 – GS – 3/3 – 

600 – F – RP 

để sử dụng trong các khu vực dành cho người đi 

bộ và/hoặc phương tiện giao thông 

Mã số của TC  và năm xuất bản 

Mã nhận diện loại sản phẩm 

Mục đích sử dụng sản phẩm theo như tiêu 

chuẩn  được áp dụng 

Phản ứng với lửa A1 Cấp độ hoặc loại tính năng được công  

bố Khả năng chịu tải trọng 

- Diện tích chịu lực của Pb ≤ 7,5 N/mm2 
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khung  

 

 

– Khả năng chịu tải trọng 400 kN 

– Độ biến dạng vĩnh viễn ≤ 2 mm  

Bảo vệ nắp 

– bằng cơ cấu bảo vệ  0 mm ở 1 100 N 

An toàn cho trẻ em  Cơ cấu khóa 

Khả năng kháng trƣợt  Gờ nổi 

Độ bền về khả năng chịu tải trọng khi 

– có lỗi cơ học Đạt 

Độ bền về khả năng bảo vệ khi  

– bị vô tình nâng lên Đạt 

Độ bền về khả năng kháng trƣợt khi  

– bị mất kẹp Đạt 

Độ bền về tính hiệu quả 

trong việc bảo đảm an 

toàn cho trẻ em 

NPD 

Các chất nguy hiểm NPD 

 

Hình ZA.1 – Ví dụ về nhãn CE trong các tài liệu thƣơng mại, đi kèm với phần đỉnh hố ga loại D 400, 

làm bằng bê tông cốt thép và đƣợc bảo vệ bằng khối lƣợng trên một đơn vị diện tích 
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Phụ lục B 

(tham khảo) 

Kiểm soát sản xuất của nhà máy (FPC) 

B.1  Tổng quát 

Nhà sản xuất phải thiết lập, lập hồ sơ và duy trì một hệ thống FPC để đảm bảo rằng các sản phẩm được 

đưa ra thị trường đều tuân thủ theo tính năng được công bố về các đặc tính cơ bản. 

Hệ thống FPC phải bao gồm các quy trình, các bài kiểm tra, thử nghiệm và/hoặc đánh giá định kỳ và sử 

dụng các kết quả để kiểm soát các vật liệu thô hoặc các vật liệu mới khác, các thành phần, thiết bị, quy 

trình sản xuất và sản phẩm. 

Tất cả các bộ phận, các yêu cầu và quy định được nhà sản xuất áp dụng phải được ghi chép lại một cách 

có hệ thống dưới dạng các chính sách và quy trình bằng văn bản. 

Các tài liệu về hệ thống kiểm soát sản xuất của nhà máy phải đảm bảo hiểu biết chung về việc đánh giá 

khả năng duy trì tính năng và giúp đạt được các tính năng sản phẩm yêu cầu và hoạt động hiệu quả của 

hệ thống kiểm soát sản xuất được kiểm tra. Do đó việc kiểm soát sản xuất của nhà máy phải tập hợp các 

kỹ thuật vận hành và tất cả các biện pháp cho phép duy trì và kiểm soát sự tuân thủ của sản phẩm với các 

tính năng được công bố về các đặc tính cơ bản. 

B.2   Các yêu cầu 

B.2.1 Các yêu cầu chung 

Nhà sản xuất chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện có hiệu quả hệ thống FPC theo nội dung của tiêu 

chuẩn sản phẩm này. Các nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc tổ chức kiểm soát sản xuất phải được lập 

thành tài liệu và tài liệu này phải luôn được cập nhật. 

Phải tiến hành xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa các nhân viên chịu trách nhiệm quản 

lý, thực hiện hoặc kiểm tra các công việc có ảnh hưởng đến khả năng duy trì tính năng của sản phẩm. 

Điều này đặc biệt áp dụng cho các nhân viên cần bắt đầu các hành động ngăn ngừa sự xảy ra tình trạng 

sản phẩm không có khả năng duy trì tính năng, các hành động trong trường hợp không có khả năng duy 

trì tính năng, và cần xác định và ghi lại các vấn đề liên quan đến khả năng duy trì tính năng của sản phẩm. 

Các nhân viên thực hiện các công việc ảnh hưởng đến khả năng duy trì tính năng của sản phẩm phải có 

đủ năng lực trên cơ sở nền tảng giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp và các hồ sơ về 

chúng phải được lưu giữ. 

Trong mỗi nhà máy, nhà sản xuất có thể ủy thác hành động cho một người có đủ thẩm quyền để: 
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- Xác định các quy trình để chứng minh khả năng duy trì tính năng của sản phẩm ở các giai đoạn thích hợp; 

- Xác định và ghi chép lại bất kỳ trường hợp nào không có khả năng duy trì tính năng; 

- Xác định các quy trình để khắc phục các trường hợp không có khả năng duy trì tính năng. 

Nhà sản xuất phải lập và cập nhật các tài liệu xác định việc kiểm soát sản xuất của nhà máy. Các tài liệu 

và quy trình của nhà sản xuất phải phù hợp với sản phẩm và quy trình sản xuất. Hệ thống FPC phải đạt 

được mức độ tin cậy thích hợp về khả năng duy trì tính năng của sản phẩm. Điều này bao gồm: 

a) Việc chuẩn bị các quy trình và hướng dẫn được lập thành tài liệu liên quan đến các hoạt động kiểm 

soát sản xuất của nhà máy, theo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật được đề cập; 

b) Việc thực hiện có hiệu quả các quy trình và hướng dẫn; 

c) Việc ghi chép các hoạt động này và kết quả của chúng; 

d) Việc sử dụng các kết quả này để hiệu chỉnh bất kỳ sai lệch nào, sửa chữa các ảnh hưởng của những 

sai lệch đó, xử lý bất kỳ trường hợp nào xảy ra do sự không tuân thủ và, nếu cần thiết, sửa đổi FPC để 

hiệu chỉnh lại nguyên nhân gây ra việc sản phẩm không có khả năng duy trì tính năng. 

Trong trường hợp hợp đồng phụ được áp dụng, nhà sản xuất phải duy trì việc kiểm soát toàn bộ  sản 

phẩm và đảm bảo rằng mình nhận được tất cả các thông tin cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của mình 

theo Tiêu chuẩn này. 

Nếu nhà sản xuất có một phần sản phẩm được thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, chế biến và/hoặc dán 

nhãn bằng hợp đồng phụ, FPC của nhà thầu phụ có thể được xem xét đến nếu phù hợp với sản phẩm 

được đề cập. 

Trong mọi trường hợp, nhà sản xuất đã ký hợp đồng phụ cho tất cả các hoạt động của mình không được 

vượt quá các trách nhiệm nói trên đối với nhà thầu phụ. 

CHÚ THÍCH:  Các nhà sản xuất có hệ thống FPC phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 9001 và tuân thủ các quy định của Tiêu chuẩn 

hiện nay sẽ được coi là đáp ứng được các yêu cầu về FPC của Quy định (EU) số 305/2011. 

B.2.2  Thiết bị 

B.2.2.1 Thử nghiệm 

Tất cả các thiết bị cân, đo và thử nghiệm phải được hiệu chỉnh và kiểm tra thường xuyên theo các quy 

trình, tần suất và tiêu chuẩn đã được lập tài liệu. 

B.2.2.2 Sản xuất 

Tất cả các thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất phải được kiểm tra và bảo trì thường xuyên để 

đảm bảo rằng việc sử dụng, mài mòn hoặc hỏng hóc không gây ra tính thiếu nhất quán trong quá trình 
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sản xuất. Việc kiểm tra và bảo trì phải được thực hiện và ghi lại theo các quy trình bằng văn bản và hồ sơ 

của nhà sản xuất được lưu giữ lại trong Khoảng thời gian quy định của quy trình FPC của nhà sản xuất. 

B.2.3  Vật liệu thô và thành phần 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các vật liệu và thành phần mới nhập phải được ghi chép lại, cũng như 

có kế hoạch kiểm tra để đảm bảo việc tuân thủ. Trong trường hợp sử dụng các thành phần theo bộ được 

cung cấp, khả năng duy trì hệ thống tính năng của thành phần phải được chỉ ra trong tiêu chuẩn kỹ thuật 

thống nhất phù hợp cho thành phần đó. 

B.2.4  Truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn 

Các sản phẩm riêng biệt phải có thể nhận dạng và có thể truy xuất nguồn gốc sản xuất của chúng. Nhà 

sản xuất phải có các quy trình bằng văn bản để đảm bảo rằng các quá trình liên quan đến việc gắn mã 

truy xuất nguồn gốc và/hoặc nhãn được kiểm tra thường xuyên. 

B.2.5  Kiểm soát trong quá trình sản xuất 

Nhà sản xuất phải lập kế hoạch và thực hiện công việc sản xuất trong điều kiện có kiểm soát. 

Đối với tất cả các vật liệu theo Điều 4, được sử dụng cho quá trình sản xuất phần đỉnh hố thu và phần 

đỉnh hố ga, và được quy định trong tiêu chuẩn này, thì tài liệu của nhà cung cấp phải được kiểm tra tại mỗi 

lần giao hàng về việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. Các tài liệu phải được lưu giữ lại 

trong 1 năm. 

CHÚ THÍCH:  Đối với các đợt giao hàng từ các nhà cung cấp có hệ thống quản lý chất lượng đã được thiết lập thì tần suất kiểm 

tra có thể được giảm bớt theo quyết định của nhà sản xuất. 

Các vật liệu thô được sử dụng cho quá trình sản xuất phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng bê 

tông cốt thép phải được kiểm tra theo Bảng 4. 

Bảng B.1 – FPC đối với phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng bê tông cốt thép  

Đặc tính 
Điều khoản 

yêu cầu 
Tần suất kiểm tra Tiêu chí tuân thủ 

Thời gian 

lƣu giữ tài 

liệu 

Tiếp nhận việc kiểm tra: 

– Vật liệu cấu thành bê 

tông và cốt thép 

4.1 Mỗi lần giao hàng EN 13369:2013, 4.1c 1 năm 

Kiểm soát quy trình đối với bê tông: 

Tiếp nhận việc kiểm tra: 

– Vật liệu cấu thành bê 

tông và cốt thép 

4.1 Mỗi lần giao hàng EN 13369:2013, 4.1c 1 năm 
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Bảng B.1 (kết thúc) 

Đặc tính 

Điều 

khoản 

yêu cầu 

Tần suất kiểm tra Tiêu chí tuân thủ 

Thời gian 

lƣu giữ 

tài liệu 

Kiểm soát quy trình đối với bê tông: 

– Cường độ chịu 

nén 

4.4 Mỗi 5 ngày sản xuất đối với mỗi 

dòng bê tông được sử dụng, 

theo yêu cầu về quy trình của 

nhà sản xuất 

TCVN ...– 4:2018, 4.4 5 năm 

– Hàm lượng 

nước của bê tông 

4.5 Hàng ngày đối với mỗi thành 

phần được sử dụng: 

– sau mỗi lần thay đổi 

– trong trường hợp có nghi ngờ 

TCVN ...– 4:2018, 4,5, 

≤ 0,5 

5 năm 

– Hàm lượng xi 

măng của bê tông 

4.6 Hàng ngày đối với mỗi thành 

phần được sử dụng: 

– sau mỗi lần thay đổi 

TCVN ...– 4: 2018, 4,6, 

+R được công bố nếu 

áp dụng 

5 năm 

– Hàm lượng 

clorua bê tông 

4.7 Trong trường hợp hàm lượng 

clorua tăng trong các thành 

phần 

TCVN ...– 4: 2018, 4.7 5 năm 

– Sự hấp thụ nước 

của bê tông 

4.8 Mỗi tháng sản xuất đối với mỗi 

loại bê tông đã đông cứng được 

sử dụng 

TCVN ...– 4: 2018, 4.8 5 năm 

– Khả năng chống 

chịu kết đông–xả 

đônga (chỉ các sản 

phẩm ―cấp +R‖) 

4.3 Mỗi năm một lần và quy 

trình/dòng bê tôngb cụ thể 

TCVN ...– 4: 2018, 4.3, 

+R được công bố nếu 

áp dụng 

5 năm 

– Định vị cốt thép 5.2.3 Hàng ngày (kiểm tra trực quan): 

Phụ thuộc vào hướng dẫn kiểm 

tra của nhà sản xuất (đo lường) 

TCVN ...– 4: 2018, 

5.2.3 

5 năm 

a 
Khi các sản phẩm được phân loại là cấp +R dựa trên bằng chứng của các thử nghiệm trước đó, chúng có thể được đưa vào 

thử nghiệm hấp thụ nước với giá trị trung bình <5% và không có kết quả riêng nào >6% (thay cho việc thử nghiệm điển hình 

ban đầu về khả năng chống chịu kết đông–xả đông). 
b
 Đối với một dòng bê tông, nếu kết quả của một thử nghiệm điển hình nhỏ hơn 50% giá trị yêu cầu thì tần suất thử nghiệm như 

được đưa ra trong bảng này có thể giảm xuống một lần trong hai năm, cho đến khi điều kiện này được đáp ứng. Khi dòng bê 

tông này cũng được đưa vào thử nghiệm hấp thụ nước với giá trị trung bình <5% và không có kết quả cá riêng nào >6% thì tần 

suất thử nghiệm như được đưa ra trong bảng này có thể được giảm đi một nửa. 
c
 Tài liệu của Nhà cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. 

 

B.2.6  Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm 

Nhà sản xuất phải thiết lập các quy trình để đảm bảo việc duy trì các giá trị đã nêu của các đặc tính mà 

mình công bố về tính năng được viết bằng chữ in đậm trong Bảng 5. Các đặc tính và phương tiện kiểm 

tra sẽ được trình bày trong Bảng 5. 
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Bảng B.2 – Thử nghiệm các thành phẩm 

Đặc tính Yêu cầu Phƣơng pháp đánh giá 

Tần suất 

kiểm tra tối 

thiểu (đơn 

vị) 

Thời gian 

lƣu giữ tài 

liệu 

Đối với tính năng được công bố: 

Phản ứng với lửa 5.2.4 
Phân loại mà không cần thử 

nghiệm 

– – 

Diện tích chịu lực của 

khung 
5.1 

Tính toán theo TCVN ...– 1, 

8.4.14 

1:5 000a 10 năm 

Khả năng chịu tải trọng 5.1 TCVN ...– 1, 8.3 1:5 000a 10 năm 

Độ biến dạng vĩnh viễn 5.1 TCVN ...– 1, 8.2 1:5 000a 10 năm 

Bảo vệ nắp/song chắn rác 

bên trong khung 
5.1 TCVN ...– 1, 8.4.6 

1:5 000a 10 năm 

An toàn trẻ em 5.1 TCVN ...– 1, 8.5 1:5 000a 10 năm 

Khả năng kháng trƣợt  5.1 TCVN ...– 1, 8.4.13 1:5 000a 10 năm 

Độ bền về: 

– Khả năng chịu tải trọng 
khi có lỗi cơ học 

5.2.5 
TCVN ...– 1, 8.2 

TCVN ...– 1, 8.3 

1:5 000a 10 năm 

– Khả năng bảo vệ khi có lỗi 
cơ học 

5.2.5 

TCVN ...– 1, 8.4.6 (cân trọng 
lượng) 

TCVN ...– 1, 8.4.6 (kiểm tra và 
thử nghiệm theo Phụ lục E) 

1:5 000a 10 năm 

– Khả năng kháng trƣợt khi 
bị mất kẹp 

5.2.5 TCVN ...– 1, 8.4.13 
1:5 000a 10 năm 

Đối với thiết kế: 

Lỗ thông hơi trên nắp 5.1 
TCVN ...– 1, 8.4.1  

Kiểm tra trực quan 

Mỗi nắp 5 năm 

Kích thước thông thủy của 
phần đỉnh hố ga cho người 
xuống thăm 

5.1 
TCVN ...– 1, 8.4.2 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 

Chiều sâu lắp đặt 
5.1 

TCVN ...– 1, 8.4.3 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 

Khe hở 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.4 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 

Sự tương thích của gờ đỡ 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.5 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 

Thao tác với nắp và song 
chắn rác 

5.1 TCVN ...– 1, 8.4.7 1:5 000a 5 năm 

Kích thước khe của song 
chắn rác 

5.1 
TCVN ...– 1, 8.4.8 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 
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Bảng B.2 (kết thúc) 

Đặc tính 
Yêu 
cầu 

Phƣơng pháp đánh giá 
Tần suất kiểm 

tra tối thiểu 
(đơn vị) 

Thời gian 
lƣu giữ 
tài liệu 

Khay chứa cặn và thùng chứa cặn 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.9 1:5 000a 5 năm 

Thao tác với nắp và song chắn rác 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.7 1:5 000a 5 năm 

Kích thước khe của song chắn rác 
5.1 

TCVN ...– 1, 8.4.8 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 

Khay chứa cặn và thùng chứa cặn 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.9 1:5 000a 5 năm 

Định vị nắp và song chắn rác 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.10 1:5 000a 5 năm 

Độ phẳng của nắp hố ga và song 
chắn rác 

5.1 TCVN ...– 1, 8.4.11 
1:5 000a 5 năm 

Độ lồi lõm của song chắn rác 5.1 TCVN ...– 1, 8.4.12 1:5 000a 5 năm 

Phần đỉnh hố ga có cơ cấu làm kín 
5.1 

Kiểm tra trực quan sự có mặt 
của neo 

1:5 000a 5 năm 

Chiều dày của khung 
5.1 

TCVN ...– 1, 8.4.15 

Đo lường 

1:5 000a 5 năm 

Góc mở bản lề của nắp hoặc song 
chắn rác 

5.1 TCVN ...– 1, 8.4.16 
1:5 000a 5 năm 

Ngoại quan 5.1 Kiểm tra trực quan 1:5 000a 5 năm 

Ghi nhãn Điều 9 Kiểm tra trực quan Mỗi SP 5 năm 
a 

 Ít nhất 6 tháng một lần 

B.2.7 Các sản phẩm không tuân thủ 

Nhà sản xuất phải có các quy trình bằng văn bản trong đó chỉ rõ các sản phẩm không tuân thủ sẽ được xử 

lý như thế nào. Tất cả các trường hợp xảy ra như trên phải được ghi chép lại khi chúng xảy ra và các ghi 

chép này phải được lưu giữ trong Khoảng thời gian quy định trong quy trình bằng văn bản của nhà sản xuất. 

Trường hợp sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì áp dụng các quy định đối với sản phẩm không tuân thủ, 

phải tiến hành (các) biện pháp khắc phục cần thiết, và sản phẩm hay lô hàng không tuân thủ phải được 

tách biệt và xác định một cách phù hợp. 

Sau khi lỗi đã được khắc phục, phải tiến hành thử nghiệm hoặc kiểm tra lại. 

Kết quả kiểm tra và thử nghiệm phải được ghi chép lại một cách hợp lý. Các mô tả về sản phẩm, ngày sản 

xuất, phương pháp thử nghiệm được áp dụng, kết quả kiểm tra và tiêu chuẩn chấp thuận phải được ghi 

chép lại có chữ ký của người chịu trách nhiệm việc kiểm tra/thử nghiệm. 

Đối với bất kỳ kết quả kiểm tra nào không đáp ứng được các yêu cầu của Tiêu chuẩn này, các biện pháp 

khắc phục được thực hiện để khắc phục tình hình (ví dụ: tiến hành thêm thử nghiệm, sửa đổi quy trình 

sản xuất, loại bỏ hoặc đưa vào đúng sản phẩm) phải được ghi chép lại. 
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B.2.8 Hành động khắc phục 

Nhà sản xuất phải có các quy trình bằng văn bản trong đó hướng dẫn việc thực hiện các hành động nhằm 

loại trừ nguyên nhân gây ra tình trạng không tuân thủ để ngăn ngừa sự việc tái diễn. 

B.2.9 Xử lý, lƣu trữ và đóng gói 

Nhà sản xuất phải có các quy trình cung cấp các phương pháp xử lý sản phẩm và phải cung cấp các khu 

vực lưu trữ phù hợp để tránh sản phẩm bị hư hỏng hoặc xuống cấp. 

B.3  Các yêu cầu cụ thể về sản phẩm 

Hệ thống FPC phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn này và đảm bảo rằng các sản phẩm được đưa ra thị trường 

đều theo đúng như công bố về tính năng. 

Hệ thống FPC phải bao gồm một FPC cụ thể cho sản phẩm, xác định các quy trình để chứng minh sự 

tuân thủ của sản phẩm ở các giai đoạn thích hợp, nghĩa là: 

a) Các lần kiểm tra và thử nghiệm phải được thực hiện trước và/hoặc trong quá trình sản xuất theo tần 

suất quy định trong kế hoạch kiểm định của FPC; 

và/hoặc 

b) Các lần kiểm tra và thử nghiệm phải được thực hiện trên các thành phẩm theo tần suất quy định trong 

kế hoạch kiểm định của FPC. 

Nếu nhà sản xuất chỉ sử dụng các thành phẩm, các hoạt động theo Điều b) sẽ cho thấy mức độ tuân thủ 

tương ứng của sản phẩm như thể FPC đã được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất. 

Nếu nhà sản xuất tự thực hiện các phần của quy trình sản xuất, các hoạt động theo Điều b) có thể được 

giảm bớt và được thay thế một phần bằng các hoạt động theo Điều a). Nói chung, nhà sản xuất càng thực 

hiện nhiều phần của quy trình sản xuất thì càng có nhiều hoạt động theo Điều b) sẽ có thể được thay thế 

bằng các hoạt động theo Điều a).  

Trong mọi trường hợp, các hoạt động phải cho thấy mức độ tuân thủ tương ứng của sản phẩm như thể 

FPC đã được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất. 

CHÚ THÍCH:  Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, có thể sẽ cần thực hiện các hoạt động được nêu tại Điều a) và b), hoặc chỉ 

các hoạt động theo Điều a) hoặc chỉ các hoạt động theo Điều b). 

Các hoạt động theo Điều a) đề cập đến các trạng thái trung gian của sản phẩm như trên các máy sản xuất 

và sự điều chỉnh của chúng, và các thiết bị đo lường. Các lần kiểm tra, thử nghiệm và tần suất của chúng 

sẽ được lựa chọn dựa trên loại và thành phần sản phẩm, quy trình sản xuất và tính phức tạp của sản 

phẩm, độ nhạy của các tính năng của sản phẩm đối với các thay đổi về các thông số sản xuất, vv 
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Nhà sản xuất phải thiết lập và duy trì các hồ sơ cung cấp bằng chứng cho thấy việc sản xuất đã được lấy 

mẫu và thử nghiệm. Các hồ sơ này phải chỉ ra rõ ràng liệu việc sản xuất có đáp ứng được các tiêu chuẩn 

chấp thuận đã được xác định hay không và phải được lưu giữ trong ít nhất ba năm. 

B.4  Kiểm tra ban đầu đối với nhà máy và FPC 

Việc kiểm tra ban đầu đối với nhà máy và FPC phải được tiến hành khi quy trình sản xuất đã được hoàn 

thiện và đang hoạt động. Các tài liệu về nhà máy và FPC phải được đánh giá để xác minh rằng các yêu 

cầu của Điều B.2 và B.3 đã được đáp ứng.  

Trong quá trình kiểm tra, sẽ tiến hành xác minh: 

a) Rằng tất cả các nguồn tài nguyên cần thiết để đạt được các đặc tính của sản phẩm được quy định 

trong Tiêu chuẩn này đang được áp dụng và thực hiện đúng; và 

b) Rằng các quy trình FPC theo các tài liệu FPC đều được thực hiện, và 

c) Rằng sản phẩm tuân thủ theo các mẫu sản phẩm, và sự tuân thủ về tính năng sản phẩm theo DoP đã 

được xác minh cho mẫu sản phẩm đó. 

Tất cả các địa điểm nơi tiến hành việc lắp ráp cuối cùng hoặc ít nhất là thử nghiệm cuối cùng đối với sản 

phẩm có liên quan phải được đánh giá để xác minh rằng các điều kiện từ a) đến c) nêu trên đều được đưa 

ra và thực hiện. Nếu hệ thống FPC bao gồm nhiều sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản 

xuất, và đã được xác minh là đáp ứng được các yêu cầu chung khi đánh giá một sản phẩm, dây chuyền 

sản xuất hoặc quy trình sản xuất, thì không cần phải lặp lại việc đánh giá các yêu cầu chung đó khi đánh 

giá FPC đối với một sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất khác.  

Tất cả các đánh giá và kết quả phải được ghi lại trong báo cáo kiểm tra ban đầu. 

B.5  Giám sát FPC liên tục  

Việc giám sát FPC phải được tiến hành mỗi năm một lần. Việc giám sát FPC phải bao gồm việc xem xét 

(các) kế hoạch thử nghiệm FPC và (các) quy trình sản xuất cho mỗi sản phẩm để xác định xem có thay 

đổi nào được thực hiện sau lần đánh giá hoặc giám sát cuối cùng hay không. Phải tiến hành đánh giá vai 

trò của bất kỳ thay đổi nào nói trên.  

Các đợt kiểm tra phải được thực hiện để đảm bảo rằng các kế hoạch thử nghiệm vẫn được thực hiện 

chính xác và các thiết bị sản xuất vẫn được duy trì chính xác và được hiệu chuẩn theo các Khoảng thời 

gian thích hợp.  

Hồ sơ về các thử nghiệm và đo lường được thực hiện trong quá trình sản xuất và đối với các thành phẩm 

phải được tiến hành kiểm tra lại để đảm bảo rằng các giá trị thu được vẫn tương ứng với các giá trị cho 
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các mẫu được đưa ra để xác định loại sản phẩm và các sản phẩm không tuân thủ đã được áp dụng các 

biện pháp phù hợp. 

B.6  Quy trình sửa đổi 

Trong trường hợp có các sửa đổi đối với sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc hệ thống FPC có thể ảnh 

hưởng đến bất kỳ đặc tính sản phẩm nào đã công bố theo tiêu chuẩn này thì tất cả các đặc tính mà Nhà 

sản xuất công bố về tính năng có thể bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi phải được xác định loại sản phẩm, 

như mô tả trong Điều 7.2.1. 

Trong trường hợp có liên quan, việc đánh giá lại nhà máy và hệ thống FPC phải được thực hiện đối với 

những khía cạnh nói trên – những khía cạnh có thể bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi. 

Tất cả các đánh giá và kết quả phải được ghi lại trong một báo cáo. 
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