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Lĩnh vực thử nghiệm:  Vật liệu xây dựng 
Field of testing:              Civil Engineering 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1.  

Gạch ceramic 
Ceramic tiles 

Xác định kích thước và chất 
lượng bề mặt 
Determination of dimensions and 
surface quality 

(0~12,7) mm TCVN 6415-2:2016 

2.  
Xác định độ hút nước 
Determination of water 
absorption 

(5~36000) g 
(0~220)˚C 

TCVN 6415-3:2016 

3.  

Xác định độ bền uốn và lực uốn 
gẫy 
Determination of modunlus of 
rupture and breaking strength 

(0~800) kgf  
(0~7845,3) N 

TCVN 6415-4:2016 

4.  

Xác định độ mài mòn sâu đối với 
gạch không phủ men 
Determination of resistance to 
deep abrasion for unglazed tiles 

150 v/p 
(0~220)˚C 

TCVN 6415-6:2016 

5.  

Xác định độ mài mòn bề mặt đối 
với gạch phủ men 
Determination of resistance 
surface abrasion for glazed tiles 

(0~220)˚C 
Min = 100v/p 
Max= 1200v/p 

TCVN 6415-7:2016 

6.  
Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài 
Determination of linear thermal 
expansion 

(0~150)˚C TCVN 6415-8:2016 

7.  
Xác định độ bền sốc nhiệt 
Determination ofresistance to 
thermal shock 

(0~220)˚C 
 

TCVN 6415-9:2016 

8.  
Xác định hệ số giãn nở ẩm 
Determination of moisture 
expansion 

(0~1100)˚C 
Max=100˚C 

TCVN 6415-10:2016 

9.  

Xác định độ bền rạn men đối với 
gạch men 
Determination of crazing 
resistance for glazed tiles 

(5~36000) g 
(0~1,6) MPa 

TCVN 6415-11:2016 

10.  

Gạch đất sét 
nung 

Bruned clay 
Brick 

Kích thước cơ bản 
The basic dimension 

(0~150) mm 
(0~1000) mm TCVN 6355-1:2009 

11.  
Xác định độ bền nén 
Determination of compressive st 
rength 

(0~200)kN; d=0,5kN 
(0~500)kN; d=1kN 
(0~1000)kN; d=2kN 

TCVN 6355-2:2009 

12.  Xác định độ bền uốn 
Determination of bend strength  

(0~200)kN; d=0,5kN 
(0~500)kN; d=1kN 
(0~1000)kN; d=2kN 

TCVN 6355-3:2009 

13.  Độ hút nước 
Water absoriton 

(0~220)˚C 
(5~36000) g 

TCVN 6355-4:2009 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

14.  Ngói đất sét 
nung 

Bruned Roof 

Độ hút nước  
Water absoriton 

(0~220)˚C 
(5~36000)g 

TCVN 4313: 1995 

15.  
Khối lượng 1 m2 ngói bão hòa 
The amount of 1m2 tile are 
saturated by water 

(0~220)˚C 
(5~36000)g 

TCVN 4313: 1995 

16.  
Thép xây dựng 

Steel 

Cường độ chịu kéo 
Tensile test 

(0~200)kN; d=0,5kN 
(0~500)kN; d=1kN 
(0~1000)kN; d=2kN 

(0~150)mm 
(5~36000)g 

TCVN 7937:2013 
TCVN 197:2014 

TCVN 197-1:2014 
 
 

17.  
Cường độ chịu uốn 
Flexural strength 
 

(0~200)kN; d=0,5kN 
(0~500)kN; d=1kN 
(0~1000)kN; d=2kN 

TCVN 198:2008 

18.  
Bê tông nặng 

Heaviweight 
concrete 

Xác định cường độ nén 
Determination of compressive 
strength 

(0~2000)kN TCVN 3118:1993 

19.  

Hỗn hợp bê tông 
nặng 

Heaviweight 
concrete 

components 

Thử độ sụt 
Slump test 

d=150 mm 
D= 300 mm 
h=450 mm 

TCVN 3106:1993 

20.  

Cốt liệu cho bê 
tông và vữa 

Aggregates for 
concrete and 

mortar 

Xác định khối lượng thể tích xốp  
Determination of bulk density and 
voids 

(0~220)˚C 
(5~36000) g 

TCVN 7572-6: 2006 

21.  Xác định độ ẩm 
Determination of Moiture 

(0,055x0,050) mm ~ 
(71x71) mm 
(0~220)˚C 
(5~36000) g 

TCVN 7572-7: 2006 

22.  
Xác định thành phần hạt 
Determination of partical size 
distribution 

(0~220)˚C 
(5~36000) g TCVN 7572-2: 2006 

23.  Cốt liệu cho bê 
tông và vữa 

Aggregates for 
concrete and 

mortar 

Xác định bụi, bùn, sét trong cốt 
liệu và hàm lượng sét cục trong 
cốt liệu nhỏ 
Determination of content of dust, 
mud and clay in aggregate and 
content of clay lumps in 
fineaggregate 

(5~36000) g 
(0~150) mm 

 
TCVN 7572-8: 2006 

24.  
Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt 
Determination of elongation and 
flakiness index  

(0~12,7) mm TCVN 7572-13: 2006 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

25.  
Đất công trình 

Soil for 
construction 

Xác định khối lượng thể tích 
(dung trọng) theo phương pháp 
dao đai 
Determination of nature weight 
soil at scene  
Belt-knife method 

(0~800) kgf  
(0~7845,3) N 

(0~220)˚C 
(5~36000) g 

TCVN 4202:2012 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Điện-Điện tử 
Field of testing:                Electrical-Electronic 
 

TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

1  

Áp tô mát 

Circuit-breaker  

Đo đặc tính thời gian-dòng điện 
Current – time curve test 

Đến 240 A - 
220/380V 

TCVN  
6434-1:2008 

(IEC 60811-1-
3:2001) 
TCVN  

6592-2:2009 
(IEC  

60947-2:2009) 
 

2  Thử độ bền điện áp 
Voltage durability tes 

(0~5) kV AC 
(0~6) kV DC 

3  Thử độ tăng nhiệt 
Temperature rise test (0~400) ºC 

4  
Thử chịu nhiệt, nén viên bi 
Heat resistant and fire resistant, 
embossed marbles test 

Đến 20N 

5  

Thử chịu cháy, cháy sợi dây nóng 
đỏ 
Fire resistance test, fire red hot 
wire 

Đến 1100 ºC 

6  

Thử nghiệm độ tin cậy của vít và 
các bộ phận mang dòng và các mối 
nối 
Testing the reliability of screws and 
current-carrying parts and 
connections 

(35~388) N.m 

7  Khả năng chống gỉ 
Rust resistance  

8  
Thử bảo vệ chống điện giật 
Try protect against electric shock 
test. 

Que thử B 
B probe 

9  

Thiết bị điện: Ổ cắm, 
phích cắm 

Power switching device: 
sockets, plugs. 

 

Thử bảo vệ chống điện giật 
Try protect against electric shock 
test. 

Que thử B 
B probe 

TCVN  
6188-1:2007 

(IEC  
60884-1:2002) 

10  Thử mài mòn chân phích cắm 
Abrasion Tester plugs leg test (0~99999) vòng 

11  

Độ bền của vật liệu cách điện đối 
với nhiệt độ bất thường, lửa cháy và 
phóng điện bề mặt 
Durability of insulating material to 
abnormal heat, fire and flashover 
test. 

Đến 650V/5A 
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TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

12  

Thiết bị điện: Ổ cắm, 
phích cắm 

Power switching device: 
sockets, plugs 

Độ bền lão hóa, xâm nhập có hại 
của nước và độ ẩm 
Reliability aging, harmful intrusion 
of water and moisture test. 

(-20~100) ºC 
(10~98) %RH 

TCVN  
6188-1:2007 

(IEC  
60884-1:2002) 

13  

Dây cáp mềm và nối dây cáp 
mềm thử uốn dây nguồn 
Try bending the power cord, pull 
the power cord test 

(0~99999) cycles 

14  
Khả năng chịu nhiệt, nén viên bi 
Heat resistant and fire resistant, 
embossed marbles test 

to 20N 

15  

Cáp cách điện bằng 
polyvinyl clorua có 

điện áp danh định đến 
và băng 450/750V 

Polyvinyl chloride 
insulated cables of rated 

voltage up to and 
including 450 / 750V 

 

Ghi nhãn 
labeling and instructions  

TCVN 
6612:20

07 
(IEC 

60228:2004) 

16  

Điện trở một chiều (của ruột dẫn 
ở 20 ºC/ 1km) 
DC Resistance conductor in 20 ºC 
/1km 

(0~4000) Ω 

17  Số sợi trong ruột dẫn 
Number of strands in the conductor  

18  Đường kính ruột dẫn 
Conductor diameter (0~150) mm 

19  Đường kính sợi trong ruột dẫn 
Fiber diameter in the conductor (0~150) mm 

20  Chiều dầy lớp vỏ bọc cách điện 
Thickness of insulation sheath (0~150) mm 

TCVN  
6610-3:2000 

(IEC  
60227-3:1997) 

TCVN  
6610-4:2000 

(IEC  
60227-4: 1992) 

TCVN  
6610-5:2014 

(IEC 
 60227-5: 

2011) 

21  

Độ bền điện áp tần số công 
nghiệp 
Electric strength at industrical 
frequency 

(0~5) kV AC 
(0~6) kV DC 

22  Điện trở cách điện ở 70 ᵒC 
Insulation resistance at 700C test. 

Đến 70 ºC 
To 70 ºC 

23  Đường kính ngoài của cáp 
Outer diameter of the cable (0~150) mm 

24  Chiều dày lớp vỏ bọc 
Coating thickness (0~150) mm 

25  Kích thước của áo giáp kim loại 
The size of the metal armor (0~150) mm 

26  Thử lão hóa cho cáp hoàn chỉnh  
Aging test for complete cable test 

(-20~100) ºC 
(10~98) %RH 
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TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

27  

Cáp cách điện bằng 
polyvinyl clorua có 

điện áp danh định đến 
và băng 450/750V 

Polyvinyl chloride 
electrical insulated 

cables of rated voltage 
up to and including  

450 / 750V 

Thử sốc nhiệt cho vỏ bọc, cách điện 
PVC 

Thermal shock test for casings, 
PVC Insulated test 

(-20~100) ºC 
(10~98) %RH 

TCVN  
6614-3-1:2010 

28  Thử cháy 

Fire test 
(0~999,9) s TCVN  

6613-1:2010 

29  

Tổn hao khối lượng của vỏ bọc, 
cách điện PVC 

Loss of mass of the sheath, PVC 
insulation test 

(0~220) Kg 
(0~6) Kg 

TCVN  
6614-3-2:2008 

30  
Thử độ co ngót của cách điện 
XLPE 

Shrinkage of insulation test 

(0~150) mm TCVN  
6614-1-3:2008 

31  

Hệ thống chống sét và 
tiếp đất cho thiết bị 

Lightning protection 
and earthing system 

Đo điện trở nối đất 

Earth - Resistance test 
(0~2000) Ω IEEE STĐ 81-

2012 
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TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

32  

Thiết bị điện gia dụng 
và thiết bị điện tương 

tự, bàn là điện, thiết bị 
đun chất lỏng, các thiết 
bị nấu di động tương 

tự. Bình đun nước 
nóng có dự trữ, thiết bị 
dùng để chăm sóc da 

hoặc tóc. Lò vi sóng và 
lò vi sóng kết hợp. Bình 
đun nước nóng nhanh. 

Que đun điện. Quạt 
điện 

Household and similar 
electrical appliances, 
electric irons, liquid 

heaters, similar portable 
cooking appliances. 
Reserved hot water 

heater, equipment for 
skin or hair care. 
Microwave and 

microwave 
combination. Water 

heater quickly. 
Electric heating rod 

Electric fan 

Ghi nhãn và hướng dẫn 
Labeling and instructions  

TCVN 5699-
1:2010 

TCVN 5699-2-
15:2013 

TCVN 5699-2-
9:2010 

TCVN 5699-2-
21:2013 

TCVN 5699-2-
23:2013 

TCVN  5699-
2-25:2007 

TCVN 5699-2-
35:2013 

TCVN 5699-2-
80:2007 

TCVN 5699-2-
3:2010 

TCVN 5699-2-
74:2010 

33  Phân loại 
classify  

34  

Bảo vệ chống chạm bộ phận 
mang điện 
Try protect against electric shock 
test. 

Que thử B,13 
B probe,13 

35  
Công suất, dòng điện (trừ quạt) 
Power to 10KW 
Current to 15A 

Đến 10 Kw 
Đến 15A 

36  Đo phát nóng (trừ quạt) 
Ramp test 

(0~400) ºC 

37  

Dòng điện dò và độ bền điện ở 
nhiệt độ làm việc  
(trừ quạt) 
Insulation current to 20 mA 
Test voltage to 5 kV 

(0~20) Ma 
(0~5) kV AC 
(0~6) kV DC 

38  
Khả năng chống ẩm 
Moisture resistant (-20~100) ºC 

(10~98) %RH 

39  

Dòng điện dò và độ bền điện áp 
(sau thử ẩm) 
Insulating test 
High-Voltage test techniques 

(0~20) Ma 

40  Hoạt động không bình thường 
Unusual activity  

41  Kết cấu 
Structure  

42  Dây dẫn bên trong 
Conductor inside  

43  Linh kiện 
Accessories  

44  

Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm 
bên ngoài 
Connect the external power and 
flexible cords 

 

45  Vít và các mối nối 
Screws and joints  
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TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

46  

Thiết bị điện gia dụng 
và thiết bị điện tương 

tự, bàn là điện, thiết bị 
đun chất lỏng, các thiết 
bị nấu di động tương 

tự. Bình đun nước 
nóng có dự trữ, thiết bị 
dùng để chăm sóc da 

hoặc tóc. Lò vi sóng và 
lò vi sóng kết hợp. Bình 
đun nước nóng nhanh. 

Que đun điện. Quạt 
điện 

Household and similar 
electrical appliances, 
electric irons, liquid 

heaters, similar portable 
cooking appliances. 
Reserved hot water 

heater, equipment for 
skin or hair care. 
Microwave and 

microwave 
combination. Water 

heater quickly. 
Electric heating rod 

Electric fan 

Thử khả năng chịu nhiệt và chịu 
cháy  
Try under fire, Fire red hot wire 
test. 

Đến 20N 
Đến 1100 ºC 

TCVN 5699-
1:2010 

TCVN 5699-2-
15:2013 

TCVN 5699-2-
9:2010 

TCVN 5699-2-
21:2013 

TCVN 5699-2-
23:2013 

TCVN  5699-
2-25:2007 

TCVN 5699-2-
35:2013 

TCVN 5699-2-
80:2007 

TCVN 5699-2-
3:2010 

TCVN 5699-2-
74:2010 

47  Khả năng chống gỉ 
Resistant to rust test  

48  
Bức xạ, độc hại và các rủi ro 
tương tự 
High frequency voltage test 

 

49  
Thử điện áp tần số cao cho lò vi 
sóng 
High frequency voltage test 

(0~10) mW/cm2 
F:2450Hz 

50  Thử độ bền cửa lò vi sóng 
Door durability test 

(0~10000) lần 
(0~10000) times 

 

 


