
 

PHỤ LỤC 
ATTACHMENT  

(Kèm theo quyết định số: 354 .2017/QĐ - VPCNCL ngày 03 tháng 8 năm 2017 

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 
` 

AFL 01.09                                   Lần ban hành: 6.16                                                                Trang: 1/5 

Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Công ty Phát triển thủy điện Sê San 

Laboratory:  Se San Testing Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   Công ty Phát triển Thủy điện Sê San 

Organization: Se San Hydro Power Development Company 

Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - điện tử, Hóa 

Field of testing: Electrical - Electronic, Chemical 

Người phụ trách/ Representative:   Lê Văn Hào 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Đinh Văn Nhẫn 

Các phép thử được công nhận/  All accredited tests  

2.  Nguyễn Đăng Hà 

3.  Nguyễn Minh Khứ 

4.  Lê Văn Hào 

5.  Phạm Trọng Việt 

6.  Nguyễn Xuân Lộc 
Các phép thử nghiệm Cao áp được công nhận 

Hight Voltage accredited tests 

7.  Đặng Thị Thu Hiền 
Các phép thử nghiệm Hóa được công nhận 

Chemical accredited tests 

8.  Đỗ Thanh Duy 
Các phép thử nghiệm Rơ le được công nhận 

Relay accredited tests 

Số hiệu/ Code:  VILAS 737 

Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:  03/8/2020. 

Địa chỉ/ Address:  114 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Địa điểm/Location:  Xã IaO, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai 

Điện thoại/ Tel:       059 3514118   Fax:       059 3877279 

E-mail:    thuydiensesan@gmail.com                  Website: www.sesanhpc.vn 
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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. 

Máy điện quay 

Rotating 
electrical 
machines 

Đo điện trở cách điện DC giữa cuộn 
dây với đất và giữa các cuộn dây 
Measurement of Insulation DC 
resistance between winding to earth 
and between windings 

400kΩ~35TΩ; 
(±5% ~±20%) rdg IEEE Std 43-2013 

2. 
Đo điện trở một chiều các cuộn dây 
trạng thái nguội 
Resistance DC of windings (cold) 

1mΩ~1,5kΩ; 
± 0,25% rdg  
± 0,25% FS 

IEC 60034-1:2017 
IEC 60034-4:2008 

3. 

Thử nghiệm độ bền cách điện với điện 
áp xoay chiều 
Withstand voltage test with alternating 
voltage 
(Chỉ áp dụng với các loại máy điện 
quay có cấp điện áp đến 35kV/ Only 
use for Rotating electrical machines 
voltage to 35kV) 

0~78kVac; 
14mAac; 

±2,5% 

IEC 60034-1:2017 
IEC 60060-1:2010 

4. 

Máy biến áp 

Power 
transformer 

Đo điện trở cách điện DC giữa cuộn 
dây với đất và giữa các cuộn dây 
Measurement of Insulation DC 
resistance between winding to earth 
and between windings 

400kΩ~35TΩ; 
(±5% ~ ±20%) rdg 

IEC 60076-1:2011 
5. 

Đo điện trở một chiều các cuộn dây 
Measurement of windings resistance 
DC 

1mΩ~1,5kΩ; 
± 0,25% rdg  
± 0,25% FS 

6. 

Đo tgδ  - hệ số tổn hao điện môi của 
các cuộn dây 
Measurement of dissipation factor 
(tgδ) 

(0 ~ ±999,99)%; 
±1% reading 

7. Đo tỉ số biến áp 
Measurement  of voltage ratio 

1~9999; 
± 0,5%  

8. 

Thử nghiệm độ bền cách điện với điện 
áp xoay chiều 
Withstand voltage test with alternating 
voltage 
(Chỉ áp dụng với các loại máy biến áp 
có cấp điện áp đến 35kV/ Only use for 
transformer voltage to 35kV) 

0~78kVac; 
14mAac; 

±2,5% 

IEC 60076-3:2013 
TCVN 6306-3:2006 

9. 

Máy biến điện 
áp đo lường 
(U = 0,6kV ~ 

220kV) 

Đo tỉ số biến áp 
Measurement  of voltage ratio 

1~9999; 
± 0,5%  

ĐLVN 144:2012 
IEC 61869-1:2007 
IEC 61869-3:2011 
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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 

10. Máy biến điện 
áp đo lường 
(U = 0,6kV ~ 

220kV) 
Measurement 

voltage 
transformer 
(U = 0,6kV ~ 

220kV) 

Đo giá trị điện dung cho máy biến điện 
áp kiểu tụ 
Measurement of capacitance for 
capacitor voltage transformers 

(0~100)µF; 
±1% reading 

ĐLVN 144:2012 
IEC 61869-1:2007 
IEC 61869-3:2011 

11. 

Thử nghiệm độ bền cách điện với điện 
áp xoay chiều 
Withstand voltage test with alternating 
voltage 
(Chỉ áp dụng với các loại biến điện áp 
có cấp điện áp đến 35kV/ Only use for 
Measurement voltage transformer 
voltage to 35kV) 

0~78kVac; 
14mAac; 

±2,5%  

12. 

Máy biến dòng 
 đo lường  

(U = 0,6kV ~ 
220kV) 

Measurement 
Current 

transformer 
(U = 0,6kV ~ 

220kV) 

Đo điện trở một chiều các cuộn dây 
thứ cấp 
Measurement of the secondary 
Winding resistance DC 

1mΩ~1,5kΩ; 
± 0,25% rdg  
± 0,25% FS 

ĐLVN 126:2012 
IEC 61869-1:2007 
IEC 61869-2:2012 

13. Đo tỉ số biến dòng 
Measurement  of current ratio 

1~9999; 
± 0,5%  

14. 
Đo điện dung và tổn hao tgδ 
Measurement of capacitance and 
dielectric dissipation factor  

(0~100)µF; 
(0 ~ ±999,99)%; 

±1% rdg; 

15. 

Thử nghiệm đặc tuyến từ hóa  
Test for rate knee point e.m.f and 
exciting current at rate knee point 
e.m.f 

(0~3000)V; 
(0~10)A; 

± 0,5% rdg 

16. 

Thử nghiệm độ bền cách điện với điện 
áp xoay chiều 
Withstand voltage test with alternating 
voltage 
(Chỉ áp dụng với các loại biến dòng 
điện có cấp điện áp đến 35kV/ only use 
for Measurement current transformer 
voltage to 35kV) 

0~78kVac; 
14mAac; 

±2,5%  

17. 
Máy đóng          
cắt điện                     

và dao cách ly  
cao áp 

High-voltage 
swithgear and 

controlgear 

Đo điện trở tiếp xúc  
Measurement of resistance contact 

1µΩ~20mΩ; 
100A, 200A; 

±1% rdg 

IEC 62271-102:2012 
IEC 60694:2001 

18. 

Thử nghiệm độ bền cách điện với điện 
áp xoay chiều 
Withstand voltage test with alternating 
voltage 
(Chỉ áp dụng với các loại máy đóng cắt 
điện và dao cách ly có cấp điện áp đến 
35kV/ Only use for High-voltage 
swithgear and controlgear voltage to 
35kV) 

0~78kVac; 
14mAac; 

±2,5%  
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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 

19. Rơle bảo vệ  
dòng điện 

Relay over/under 
current 

protection 

Kiểm tra tình trạng bên ngoài và đo 
điện trở cách điện 
Checks state the outside and Insulation 
resistance test 

400kΩ~50GΩ; 
±5% rdg ± 3% dgt 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-5:2000 

20. 

Kiểm tra đặc tính tác động/trở về của 
rơle dòng điện 
Check characteristic Pick-up/Drop-off  
of current relay. 

(0~30)Aac IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-151:2009 

21. Rơle bảo vệ   
 điện áp 

Relay over/under 
voltage 

protection 

Kiểm tra tình trạng bên ngoài và đo 
điện trở cách điện 
Checks state the outside and Insulation 
resistance test 

400kΩ~50GΩ; 
±5% rdg ± 3% dgt 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-5:2000 

22. 

Kiểm tra đặc tính tác động/trở về của 
rơle điện áp 
Check characteristic  Pick-up/Drop-off  
of voltage relay 

(0~300)Vac; 
(0~260)Vdc 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-127:2010 

23. Rơle bảo vệ       
so lệch 

Protect 
differential relay 

Kiểm tra tình trạng bên ngoài và đo 
điện trở cách điện 
Checks state the outside and Insulation 
resistance test 

400kΩ~50GΩ; 
±5% rdg ± 3% dgt 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-5:2000 

24. 

Kiểm tra đặt tính tác động/trở về của 
rơle so lệch  
Check characteristic  Pick-up/Drop-off  
of biased differential relay. 

(0~30)Aac; 
(0 ~ 360)o 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-13:1980 

25. Rơle bảo vệ  
 công suất 

Direction relay 
and Power relay 

Kiểm tra tình trạng bên ngoài và đo 
điện trở cách điện 
Checks state the outside and Insulation 
resistance test 

400kΩ~50GΩ; 
±5% rdg ± 3% dgt 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-5:2000 

26. 

Kiểm tra đặc tính tác động/trở về của 
rơle công suất. 
Check characteristic  Pick-up/Drop-off  
of power relay 

(1~300)Vac; 
(1~30)Aac; 
(0 ~ 360)o 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-12:1980 

27. 
Rơle  

 tổng trở 

Impedance 
measuring relays 

Kiểm tra tình trạng bên ngoài và đo 
điện trở cách điện 
Checks state the outside and Insulation 
resistance test 

400kΩ~50GΩ; 
±5% rdg ± 3% dgt 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-5:2000 

28. 

Kiểm tra đặc tính tác động/trở về của 
rơle tổng trở 
Check characteristic  Pick-up/Drop-off  
of impedance relay. 

 
(0,1~200)Ω; 
(1~300)Vac; 
(1~30)Aac; 
(0 ~ 360)o 

IEC 60255-1:2009 
IEC 60255-16:1982 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:      Chemical 

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. 

Dầu cách điện 
Insulating oil 

Đo điện áp đánh thủng 
Breakdown voltage 

(0~100)kV; 
5mA IEC 60156:1995 

2. Đo hàm lượng nước 
Water content 1ppm~5% H2O IEC 60814:1997 

3. Tổn thất điện môi 
Dielectric loss 

(200~2400)  Vac; 
(0~1600)pF 

 
IEC 60247:2004 

4. 

Dầu nhớt       
công nghiệp 
Industrical 
lubricants 

Đo hàm lượng nước 
Water content 1ppm~5% H2O IEC 60814:1997 

 

Ghi chú / Notes: 

IEC: International Electrotechnical Commission 

IEEE Std : Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards 

 

 


