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1. Mục đích 

Tài liệu này quy định các yêu cầu bổ sung của VACI để làm rõ hoặc cụ thể hóa 

các yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm theo các điều, khoản tương ứng 

của Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đối với lĩnh vực thử nghiệm vật liệu xây dựng, đảm bảo cho việc đánh giá và công 

nhận phòng thí nghiệm được chính xác, tin cậy và khách quan.   

2. Phạm vi áp dụng 

- Các phòng thử nghiệm lĩnh vực vật liệu xây dựng đăng ký công nhận theo 

chuẩn mực TCVN ISO/IEC 17025. 

- Các chuyên gia đánh giá của VACI. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

PTN vật liệu xây dựng hoạt động dưới dạng các loại PTN như sau: 

(1) PTN cố định: là PTN được đặt tại địa điểm cố định và được đề cập trong hồ 

sơ đăng ký công nhận.  

(2) PTN tạm thời: là PTN cố định được thành lập tạm thời để phục vụ cho một 

dự án, công trình xây dựng cụ thể nằm ngoài địa điểm PTN cố định được đề cập trong 

hồ sơ đăng ký công nhận.  

 (3) PTN di động: là PTN thực hiện các hoạt động thử nghiệm độc lập và có thể 

di chuyển vị trí trên các phương tiện di động thích hợp. 

4. Các yêu cầu bổ sung   

4.1 Yêu cầu về cơ cấu (điều 5) 

(1) Trường hợp PTN có hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm thì phải được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp bởi cơ quan có thẩm 

quyền (bổ sung cho 5.1). 

Chú thích: 

- Dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đăng 

ký hoạt động theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP; 

- Dịch vụ đánh giá sự phù hợp (kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận, giám định)  

đăng ký hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

(2) Trường hợp PTN là một bộ phận xác định của tổ chức có pháp nhân thì phải 

thể hiện rõ vị trí của PTN trong cơ cấu của tổ chức và có văn bản quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của PTN trong hoạt động của tổ chức và quy định cụ thể thẩm quyền 

ký, phê chuẩn các tài liệu thuộc hệ thống quản lý PTN và báo cáo kết quả (5.5). 

(3) Phòng thí nghiệm phải thiết lập cơ chế giám sát kỹ thuật và  nhân viên thực 

hiện thí nghiệm đối với hoạt động thí nghiệm tại các địa điểm nằm bên ngoài địa điểm 

cố định như PTN tạm thời, PTN di động. 

 (4) Đối với hoạt động thử nghiệm bê tông ngoài hiện trường, PTN bê tông tại 

hiện trường phải: 

- Chịu sự kiểm soát của PTN cố định;  

- Hệ thống quản lý của PTN cố định phải bao quát PTN hiện trường, các tài liệu 

của hệ thống quản lý được văn bản hóa phải có sẵn tại chỗ. 

Ghi chú: tất cả các PTN bê tông hiện trường được đều phải chịu sự kiểm tra trong quá 

trình đánh giá PTN cố định, bao gồm cả nhân viên lấy mẫu và nhân viên thử nghiệm. 

4.2 Yêu cầu về nguồn lực (điều 6) 

4.2.1 Nhân sự (khoản 6.2) 
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(1)  Nhân sự quản lý hoạt động xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác 

nhận giá trị sử dụng của phương pháp, phân tích kết quả, thực hiện xem xét và phê 

duyệt kết quả phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến vật liệu xây 

dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực thử nghiệm thuộc 

thẩm quyền ký. Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học không phải chuyên ngành vật liệu 

xây dựng thì phải có kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực thử nghiệm thuộc 

thẩm quyền ký ít nhất 3 năm  (6.2.2).  

(2) Nhân sự thực hiện thử nghiệm với các mẫu sản phẩm, hóa chất có khả năng 

gây mất an toàn hoặc tại địa điểm có các quy định về an toàn phải có bằng chứng đã 

được đào tạo về an toàn có liên quan (6.2.2). 

(3)  Nhân viên thử nghiệm phải có bằng chứng đã được đào tạo về kỹ thuật thử 

nghiệm, được đánh giá có đủ năng lực và kỹ năng thực hiện các phép thử được giao 

thực hiện. Các nhân viên thử nghiệm mới được đào tạo phải được thử việc ít nhất là 3 

tháng và sau khi giao việc chính thức phải được theo dõi, giám sát về năng lực, kỹ 

năng thực hiện phép thử trong thời gian ít nhất 12 tháng (6.2.3). 

(4) Nhân sự thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật phải đảm bảo có đầy đủ năng 

lực kỹ thuật, kinh nghiệm về các phép thử trong phạm vi công nhận và được giao thực 

hiện các hoạt động cụ thể, bao gồm phát hành báo cáo, thực hiện công việc ngoài thời 

gian làm việc thông thường vv. 

Tại mỗi địa điểm hoạt động, PTN phải lưu giữ hồ sơ về việc đào tạo, đánh giá và 

theo dõi, giám sát năng lực đối với nhân viên thử nghiệm. 

4.2.2 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường (khoản 6.3)  

(1) Đối với hoạt động thử nghiệm có quy định về an toàn, môi trường PTN phải 

có bằng chứng đáp ứng và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền và nhà 

sản xuất thiết bị (6.3.2). 

(2)  Khi thực hiện thử nghiệm ở bên ngoài cơ sở cố định, PTN phải có nhân sự 

cụ thể chịu trách nhiệm về việc kiểm soát các điều kiện thử nghiệm và xử lý các sự cố 

về kỹ thuật nảy sinh trong quá trình thử nghiệm (6.3.3). 

(3) Đối với hoạt động thử nghiệm bê tông ngoài hiện trường, PTN bê tông tại 

hiện trường phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Khu vực bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo tính riêng biệt và chỉ có thể tiếp cận 

bởi những người có thẩm quyền. 

- Tất cả các vùng của bể bảo dưỡng phải nằm trong giới hạn nhiệt độ theo quy 

định của tiêu chuẩn. Khi có nghi ngờ hoặc bằng chứng về việc không đảm bảo thông 

số đồng đều nhiệt độ, PTN phải sử dụng máy khuấy hoặc bơm. 

- Khi mẫu được bảo dưỡng ngoài hiện trường trong khoảng thời gian quá 36 h, 

nhiệt độ lớn nhất và thấp nhất trong suốt quá trình bảo dưỡng phải được ghi nhận. 

4.2.3 Thiết bị, mẫu chuẩn, hóa chất (khoản 6.4) 

4.2.3.1 Thiết bị 

(1)  Để đảm bảo các thiết bị sử dụng để đo đảm bảo cho kết quả chính xác (theo 

6.4.5), tùy theo chức năng, mức độ ảnh hưởng của thiết bị đến kết quả báo cáo, PTN 

lựa chọn một trong các biện pháp kiểm soát về đo lường (tự thực hiện hoặc thuê dịch 

vụ bên ngoài) sau: 

- Hiệu chuẩn: cung cấp giá trị đúng hoặc số hiệu chính tại (các) giá trị đã định 

để sử dụng trong thời gian nhất định;  
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- Kiểm định: xác nhận sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường trong toán bộ 

phạm vi đo để sử dụng trong thời gian nhất định; 

- Thử nghiệm, kiểm tra: xác nhận giá trị đúng hoặc số hiệu chính tại (các) giá 

trị đã định trước khi sử dụng trong phép thử cụ thể. 

(2) Các thiết bị trực tiếp có ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn, 

nghĩa là kết quả phép đo bằng thiết bị đó là một thành phần dữ liệu để lập báo cáo kết 

quả, phải được hiệu chuẩn bắt buộc. 

(3) Để đảm bảo thiết bị làm việc chính xác và cho kết quả tin cậy, PTN phải thiết 

lập và thực hiện chương trình kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra đối với thiết bị  (4.6.7) 

theo chu kỳ dựa trên: 

- Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý vận hành; 

- Điều kiện bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng và kết quả kiểm tra giữa kỳ. 

Ưu tiên lựa chọn chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm định trong các trường hợp sau: 

- Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị tương tự đã có quy định cụ thể trong các 

văn bản, tài liệu kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ban hành. 

- Áp dụng chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra tối đa theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm 

theo tài liệu này.  

4.2.3.2 Mẫu chuẩn, hóa chất  

a) Mẫu chuẩn  

Mẫu chuẩn dùng để hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm phải có đủ hồ sơ nhận dạng 

và nguồn gốc mỗi mẫu chuẩn và các thông tin sau trên nhãn hoặc tài liệu kỹ thuật đi 

kèm: 

- Đặc tính (độ không đảm bảo đo, nếu là chất chuẩn đã chứng nhận); 

- Kỹ thuật để xác định các đặc tính; 

- Thời hạn chứng nhận có hiệu lực (nếu thích hợp); 

- Thời hạn sử dụng của chất chuẩn; 

- Các điều kiện lưu giữ; 

- Ngày mở chất chuẩn sử dụng lần đầu. 

ISO Guide 31 có các quy định chi tiết về nội dung chứng chỉ các chất chuẩn 

b) Hóa chất  

(1) PTN phải có thủ tục để kiểm soát việc tiếp nhận, kiểm tra, sử dụng, bảo 

quản và thanh lý các hóa chất, thuốc thử. 

(2) Hóa chất, thuốc thử phải được bảo quản thích hợp theo quy định của phương 

pháp, nhà sản xuất 

(3) Nhãn gốc trên bao bì hóa chất, thuốc thử phải được thể hiện bằng ngôn ngữ 

mà nhân viên có thể đọc và hiểu được và phải có đủ thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật 

của hóa chất, thuốc thử như: 

Tên hóa chất  

- Các thành phần và nồng độ 

- Hạn sử dụng 

- Ngày mở sử dụng 

- Cảnh báo (nếu có)… 

(4) Các hóa chất, thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn PTN đã pha chế cần có hồ sơ 
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thể hiện việc thực hiện pha hóa chất, thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn. Trên mỗi chai 

hóa chất, thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn pha chế cần có nhãn với đủ nội dung sau: 

- Tên hóa chất 

- Nồng độ 

- Ngày pha 

- Người pha 

- Hạn sử dụng 

- Cảnh báo (nếu cần thiết) 

4.2.4 Liên kết chuẩn đo lường (khoản 6.5) 

(1) PTN phải thiết lập sơ đồ liên kết chuẩn (sơ đồ kiểm định, hiệu chuẩn) để thể 

hiện kết quả đo của mình có thể liên hệ tới chuẩn quốc gia hoặc chuẩn quốc tế. Tại 

mỗi bậc của chuỗi liên kết phải thể hiện rõ khả năng liên kết phù hợp (về phạm vi đo, 

độ không đảm bảo đo (6.5.1). 

(2) Việc hiệu chuẩn thiết bị trong chuỗi liên kết chuẩn phải được thực hiện bới tổ 

chức hiệu chuẩn có năng lực theo Quy định về liên kết chuẩn đo lường 

VACI.R.7.1/03 (6.5.2). 

4.2.5 Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp (khoản 6.6) 

(1) Trường hợp PTN sử dụng kết quả của PTN bên ngoài đối với các phép thử 

đăng ký công nhận thì phải sử dụng dịch vụ của PTN đã được công nhận bởi VACI 

hoặc tổ chức công nhận khác đã tham gia và ký thỏa thuận thừa nhận ilac-MRA và 

quyết định công nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực (6.6.2). Kết quả do PTN bên ngoài 

thực hiện phải được nhận diện rõ ràng trong báo cáo thử nghiệm của PTN. 

4.3 Yêu cầu về quá trình (điều 7) 

4.3.1 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 

(khoản 7.2) 

(1) PTN áp dụng các phương pháp thử theo tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế, Hiệp 

hội Khoa học được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như TCVN, ISO, ASTM, JIS, 

AASHTO, IEC, … phải có hồ sơ đánh giá điều kiện cơ bản - các nguồn lực theo yêu 

cầu của phương pháp thử và bằng chứng đạt được kết quả thử nghiệm có độ chính xác 

như phương pháp yêu cầu và/hoặc phù hợp với yêu cầu cụ thể đối với đối tượng thử. 

Đối với các phương pháp thử đã ban hành mà không có dữ liệu về độ chính xác thì 

PTN phải xác định dữ liệu độ chính xác của phép thử dựa trên dữ liệu nghiên cứu thực 

nghiệm (7.2.1). 

(2) Trường hợp PTN áp dụng phương pháp phi tiêu chuẩn, phương pháp tiêu 

chuẩn có sửa đổi, phương pháp nội bộ do PTN tự xây dựng thì PTN phải thực hiện 

xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp như sau: 

- Phương pháp tiêu chuẩn có sửa đổi: xác nhận giá trị sử dụng đối với các nội 

dung có sửa đổi; 

- Đối với phương pháp phi tiêu chuẩn và phương pháp nội bộ: xác nhận giá trị 

sử dụng đối với toàn bộ phương pháp. 

Chú thích: để xây dựng phương pháp nội bộ, PTN có thể tham khảo cấu trúc, nội dung 

và các yêu cầu của TCVN về phương pháp thử; 

(3) PTN có thể xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp bằng cách sử dụng 

mẫu chuẩn hay chất chuẩn được chứng nhận hoặc so sánh với phương pháp tiêu 

chuẩn. Các thông số cần cân nhắc lựa chọn để nghiên cứu phê duyệt phương pháp 
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gồm: 

- Độ chính xác (độ đúng và độ chụm);  

- Độ không đảm bảo đo;  

- Các ảnh hưởng;  

- Tính chọn lọc;  

- Tính tuyến tính;  

- Độ nhậy;.  

(4) Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp đối với 

hoạt động thí nghiệm đất và cốt liệu 

 Giá trị khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu có thể được xác định 

bởi một phòng thử nghiệm đã được công nhận (PTN 1) và một phòng thử nghiệm 

khác (PTN 2) sử dụng các giá trị này để tính toán hệ số lèn chặt, trong trường hợp 

này, PTN 2 phải: 

- Có viện dẫn thích hợp về giá trị ấn định và ngày phát hành báo cáo bởi PTN 1; 

- PTN 1 có thủ tục để xác định giá trị ấn định là đại diện cho vật liệu; 

- PTN 2 sử dụng các giá trị ấn định phải có sẵn thủ tục để kiểm tra việc thử 

nghiệm thực hiện với đúng vật liệu theo giá trị giá trị ấn định và là giá trị mới nhất. 

Thủ tục phải chi tiết về hạn sử dụng cho mỗi giá trị ấn định. Ngoài ra, cách thức và 

tần suất cập nhật giá trị ấn định phải được văn bản hóa (như mỗi 2 tuần, mỗi 2000 

tấn,…). Phải làm rõ nguồn vật liệu là gì và được lấy từ đâu. 

4.3.2 Lấy mẫu (khoản 7.3) 

(1) Trường hợp PTN thực hiện lấy mẫu theo phương pháp do PTN tự xây dựng 

thì phương pháp đó phải được xác nhận giá trị sử dụng và kỹ thuật lấy mẫu không 

được trái với các phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn tương tự (7.3.1, 7.3.2). 

4.3.3 Xử lý đối tượng thử nghiệm (khoản 7.4) 

(1)  Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu chung quy định trong khoản 7.4 của tiêu 

chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Phòng bê tông hiện trường phả đảm bảo đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

- Việc vận chuyển mẫu phải đảm bảo tránh hư hại do cơ học, giảm thiểu việc mất 

độ ẩm và nhiệt độ bất thường. 

- Phương pháp sắp xếp và vận chuyển mẫu phải được văn bản hóa. Khoảng thời 

gian mẫu không trong điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn trong quá trình vận chuyển phải 

được ghi nhận và lưu giữ.  

- Khi bảo dưỡng mẫu ngoài hiện trường, nếu mẫu trải rộng ngoài hiện trường, 

PTN phải có sẵn thủ tục nhằm tránh mẫu bị khô hoặc hư hỏng cả trong quá trình lưu 

giữ và vận chuyển về PTN cố định. 

4.3.4 Hồ sơ kỹ thuật (khoản 7.5) 

(1)  Hồ sơ kỹ thuật là tất cả các tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình thí 

nghiệm kể từ khi lấy mẫu đến khi hoàn thành kết quả thí nghiệm (7.5.1, 7.5.2), bao 

gồm: 

+ Hồ sơ, dữ liệu về lấy mẫu; 

+ Hồ sơ xử lý đối tượng thử nghiệm; 

+ Phương pháp thử; 

+ Dữ liệu về chuẩn bị mẫu; 
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+ Dữ liệu về kiểm soát điều kiện môi trường 

+ Thiết bị thử nghiệm được sử dụng; 

+ Dữ liệu quan trắc gốc, tính toán kết quả bao gồm cả dấu hiệu, dữ liệu để có thể 

nhận biết, truy xuất tới điều kiện thực hiện thử nghiệm; 

+ Nhân viên thực hiện thử nghiệm, người thẩm xét kết quả; 

+ Báo cáo kết quả và các diễn giải, nếu có; 

+ Các thông tin cụ thể khác được qui định trong phương pháp thử, hợp đồng 

hoặc qui định pháp luật, nếu có. 

Ghi chú: Trường hợp PTN tự xây dựng phần mềm, bảng tính để xử lý dữ liệu và tính 

toán kết quả đo, thử nghiệm thì phải thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của phần mềm, bảng 

tính đó và có biện pháp kiểm soát phù hợp để ngăn ngừa việc truy cập trái phép và thay đổi 

tính năng của phần mềm, bảng tính. 

 (2) Các PTN bê tông tại hiện trường cần phải lưu giữ thêm các hồ sơ sau:  

- Ngày và thời điểm mẫu lấy ra khỏi bể dưỡng hộ hiện trường;  

- Ngày và thời điểm chuyển mẫu tới bể dưỡng mẫu của phòng thử nghiệm cố 

định. 

4.3.4 Độ không đảm bảo đo (khoản 7.6) 

(1) PTN phải thực hiện việc tính toán và công bố độ không đảm bảo đo cho mỗi 

phép hiệu chuẩn theo phương pháp hiệu chuẩn. Trường hợp phương pháp hiệu chuẩn 

không hướng dẫn cách tính độ không đảm bảo đo thì PTN phải xây dựng hướng dẫn 

tính độ không đảm bảo đo cho các phép hiệu chuẩn trên cơ sở tiêu chuẩn quốc gia  

- TCVN 9595-1:2013 (ISO/IEC Guide 98-1:2009), Phần 1: Giới thiệu về trình 

bày độ không đảm bảo đo, và  

- TCVN 9595-3:2013 (ISO/IEC Guide 98-3:2008), Phần 3: Hướng dẫn trình 

bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995). 

4.3.5 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (khoản 7.7) 

(1) PTN phải xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện theo dõi giá trị sử dụng 

của kết quả (7.7.1). Kế hoạch phải thể hiện: 

-  Các phép thử chủ chốt của mỗi lĩnh vực trong phạm vi được công nhận; 

-  Biện pháp thực hiện trong khả năng điều kiện của  PTN;  

-  Tiêu chí chấp nhận kết quả; và  

-  Tần suất thực hiện không ít hơn 2 lần/năm  

Chú thích: phép thử chủ chốt là phép thử các đặc tính quan trọng nhất của sản phẩm 

hoặc đòi hỏi phải có kỹ năng thành thạo cao hơn. 

(2) PTN phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo theo Quy định 

về tham gia hoạt động thử nghiệm thành thạo VACI.R7.1.02 (7.7.2). 

3.3.5 Báo cáo kết quả (khoản 7.8) 

(1)  Trường hợp Báo cáo kết quả có bao gồm kết quả các phép thử chưa được 

công nhận thì PTN phải có chú thích hoặc dấu hiệu đề phân biệt phép thử đã được 

công nhận và chưa được công nhận (7.8.1.2). 

(2) Trường hợp Báo cáo kết quả có bao gồm cả kết quả của nhà thầu phụ được 

công nhận khác thì Báo cáo kết quả của nhà thầu phụ phải được ban hành cho khách 

hàng với toàn bộ nội dung ngoại trừ trường hợp chỉ có một phần của kết quả do nhà 

thầu phụ thực hiện.  
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Ghi chú: Trong Báo cáo kết quả của nhà thầu phụ đã được công nhận phải thể hiện 

thông tin và/hoặc biểu tượng của tổ chức công nhận và được khách hàng chấp thuận trong 

thỏa thuận hợp đồng công nhận. 

4. Yêu cầu về hệ thống quản lý (điều 8) 

4.1 Kiểm soát hồ sơ (khoản 8.4) 

(1) Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 5 năm trừ khi có giao ước hợp 

đồng hoặc quy định pháp lý (8.4.1). 

4.2 Đánh giá nội bộ (khoản 8.8) 

(1) PTN phải hoạch định và thực hiện đánh giá nội bộ toàn bộ hệ thống quản lý 

ít nhất 12 tháng/lần (8.8.1). 

4.3 Xem xét của Lãnh đạo (khoản 8.9) 

(1) PTN phải thực hiện xem xét của Lãnh đạo vào thời gian thích hợp ít nhất 1 

lần/năm. (8.9.1) 

 

PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ 

1. Tổng quan 

- Phụ lục này hướng dẫn chi tiết về chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra giữa kỳ cho 

thiết bị sử dụng trong các PTN lĩnh vực Vật liệu xây dựng. 

- Hiệu chuẩn: Là tập hợp các thao tác ở điều kiện quy định để thiết lập mối liên 

quan giữa các đại lượng được hiển thị bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc các giá trị 

được biểu diễn bằng vật đọ hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng 

chuẩn (VIM - 6.13). 

- Kiểm tra: Là phép đo tại ít nhất một điểm trong phạm vi đo của một thiết bị, 

hệ thống hoặc vật liệu đo dựa vào một giá trị đã biết trước để xác định rằng không có 

sai lệch lớn so với các giá trị đã hiệu chuẩn ban đầu. Việc kiểm tra phép thử có thể 

được sử dụng một mẫu tự tạo/artefact để xác định rằng thiết bị vẫn đảm bảo độ chính 

xác theo yêu cầu. 

- Chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra nếu trong Bảng 1 là chu kỳ lớn nhất cho mỗi 

thiết bị dựa vào: 

+ Thiết bị có chất lượng tốt, khả năng hoạt động ổn định, được lắp đặt ở vị trí 

thích hợp và sử dụng hợp lý; 

+ Nhân viên am hiểu, thành thạo để thực hiện những kiểm tra thiết bị nội bộ; 

+ Tất cả các hoạt động kiểm tra để khẳng định khả năng hoạt động tốt của 

thiết bị. 

- PTN phải rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra khi thiết bị hoạt động 

trong điều kiện kém lý tưởng hơn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự hư hỏng của thiết 

bị thì PTN cần thực hiện hiệu chuẩn lại ngay lập tức và sau đó giảm chu kỳ cho tới khi 

nhận thấy rằng thiết bị đạt được độ ổn định. 

- Giảm khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra cũng có thể 

được yêu cầu trong các ứng dụng thử nghiệm đặc thù hoặc với các cấu hình thiết bị 

đặc thù. 

- PTN có thể kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn dựa trên các thông số như theo dõi dữ 

liệu hiệu chuẩn, kiểm tra để chứng minh sự ổn định của thiết bị, tần suất sử dụng, độ 
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chính xác yêu cầu hoặc PTN có nhân viên đủ năng lực để tiến hành kiểm tra nội bộ 

hoặc tham gia đạt kết quả tốt trong các chương trình thử nghiệm thành thạo. 

- Việc hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị phải đảm bảo tính liên kết chuẩn của kết 

quả. Trường hợp PTN tự thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra thì phải lưu giữ hồ sơ 

hiệu chuẩn và kiểm tra. 

2. Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra các thiết bị thử nghiệm thông thường 

Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra, nội dung, phương pháp kiểm tra tham khảo trong 

các Bảng 1, 2, 3, 4. 

Bảng 1. CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 

Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

Vòi phun khí Ban đầu 12 Kiểm tra đường kính họng phun 

Thiết bị đo tốc độ 

gió 
1   

Thiết bị đo góc 2 sau đó   

Cân 

3 (với điều kiện 

kiểm tra định kỳ 

nghiêm ngặt) 

Hàng ngày 

Kiểm tra hàng ngày có thể bằng 

một trong các cách: 

- Kiểm tra độ lặp lại. 

 
1 

Kiểm tra định kỳ cho 1 dải đo 

thường sử dụng 

6 Kiểm tra định kỳ ở các dải đo 

1 
Hàng ngày 

Kiểm tra hàng ngày có thể bằng 

một 

trong các cách: 

- Kiểm tra độ lặp lại. 

- Kiểm tra 1 điểm thường sử 

dụng. 

3 Kiểm tra định kỳ ở các dải đo 

Quả cân    

Thép không gỉ hoặc 

hợp kim Ni-Cr 
3   

Hợp kim khác 2   

Quả cân để gia tải 5  

Thực hiện bằng các load cell 

hoặc thiết bị cân đã được hiệu 

chuẩn, yêu cầu đạt được độ chính 

xác theo yêu cầu 

Khí áp kế    

Fortin Ban đầu 60 Kiểm tra tại 1 điểm 

Aneroid 1   
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Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

Thước kẹp 2   

Đồng hồ so 2   

Thiết bị phá mẫu, ví 

dụ dùng cho phép 

thử COD, hệ thống 

chưng cất đạm,… 

 

Ban đầu, 

sau đó 12 

tháng, sau 

khi sửa 

chữa hoặc 

bảo trì 

Kiểm tra nhiệt độ tại các vị trí 

trong toàn bộ không gian làm 

việc hoặc kiểm tra độ thu hồi 

Chuyển vị điện tử 2 
Vào ngày 

sử dụng 
Kiểm tra theo chuẩn chiều dài 

Đồng hồ đo điện 

vạn năng hiện số 

(DMM) và các dạng 

thiết bị đo điện tử 

như đo điện áp, điện 

trở, dòng điện, điện 

dung…. Bao gồm cả 

dạng đo analog, ghi 

dữ liệu, biểu đồ,… 

1  

Hiệu chuẩn toàn dải , các thông 

số phải kèm theo tần số Hz sử 

dụng. 

 6 
So sánh với các thiết bị có độ 

phân giải tương đương 

Tủ kiểm soát thông 

số môi trường. Ví 

dụ: lò nung, tủ sấy, 

tủ lão hóa, tủ lạnh, 

bể ổn nhiệt 

   

Nhiệt độ 1 hoặc 3 

Khi sử 

dụng 

12 

Theo dõi nhiệt độ tại ít nhất một 

vị trí 

Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ 

Độ ẩm 1   

CO2  
Khi sử 

dụng 
Theo dõi mức 

Hồng ngoại, tử 

ngoại và khả kiến 
3 

Khi sử 

dụng 
Kiểm tra hoạt động của đèn 

Áp suất/Chân không  
Khi sử 

dụng 
Theo dõi mức 

Giãn kế 2   

Thước căn lá 2   

Máy nén    

Dạng tải tĩnh 5   
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Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

Dạng đàn hồi 2 12 

Kiểm tra đồng hồ đo lực, xác 

định độ sai lệch bằng cung lực, 

loadcell. 

Kiểm tra độ phẳng các má nén 

Dạng thủy lực khí 2 12  

Bộ căn mẫu 2, sau đó 4   

Ẩm kế    

Ẩm kế bầu khô bầu 

ướt 
10 6 

So sánh nhiệt độ ở nhiệt độ 

phòng với bấc khô 

Dạng máy ghi thủy 

nhiệt (ghi giá trị 

nhiệt độ và độ ẩm 

trên cùng 1 biểu đồ) 

1 Hàng tuần 
So sánh với nhiệt kế bầu khô-ướt 

đã được hiệu chuẩn 

Dạng điện tử  1   

Ẩm kế khô-ướt kỹ 

thuật số (không trở 

kháng điện tử) 

3 6 
Kiểm tra so với nhiệt kế đã được 

hiệu chuẩn ở nhiệt độ làm việc 

Đầu dò độ ẩm trở 

kháng điện tử 
1  

2 năm nếu chỉ dùng ở điều kiện 

thông thường 

Ẩm kế điểm sương 2   

Ni vô 4 12 
Với nivô điện tử, kiểm tra tại 1 

điểm 

Cảm biến lực 2 
Vào ngày 

sử dụng 

Kiểm tra khi thay đổi hệ số 

khuếch đại 

Máy đo độ sáng    

Dạng số 1   

Dạng tương tự 2   

Áp kế dạng cột chất 

lỏng 
   

Chất lỏng 10   

Điện tử  1   

Thước vặn đo ngoài 5 1 

Kiểm tra điểm 0 và một điểm 

theo bộ 

căn mẫu và tình trạng của bề mặt 

má kẹp 

Thiết bị đo khoảng 

cách dạng điện tử 

quang học 

2   
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Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

Thiết bị đo phóng 

hình quang học  
5   

pH  

Hàng ngày 

hoặc khi sử 

dụng 

Kiểm tra với 2 dung dịch đệm 

như hướng dẫn của nhà sản xuất 

Pipet, buret, bình 

định mức 
 

Ban đầu 

(tuỳ thuộc 

mục đích 

sử dụng) 

Dụng cụ thuỷ tinh cấp A cần 

được sử dụng khi thử nghiệm yêu 

cầu mức chính xác cao 

Kiểm tra độ chụm, độ đúng ở 

mức dung tích thường dùng bằng 

cân phân tích thích hợp (kiểm tra 

đại diện cho từng lô/chủng loại) 

Buret, pipet tự động 

dạng pit tông 
 

Ban đầu 

(tuỳ thuộc 

mục 

đích sử 

dụng) 

Dụng cụ thuỷ tinh cấp A cần 

được sử dụng khi thử nghiệm yêu 

cầu mức chính xác cao 

Kiểm tra độ chụm, độ đúng ở 

mức dung tích thường dùng bằng 

cân phân tích thích hợp. 

 
Áp kế    

Các áp kế kiểm tra 

để hiệu chuẩn áp kế 

công nghiệp 

1   

Các áp kế công 

nghiệp không chịu 

sốc tải 

1   

Các áp kế công 

nghiệp chịu sốc tải 
6 tháng   

Các bộ chuyển đổi 

áp suất 
1   

Các bộ hiệu chuẩn 1   

Nhiệt kế bức xạ 

Bao gồm nhiệt kế 

bức xạ hồng ngoại 

và khả kiến 

2 12 
Kiểm tra một điểm trong dải 

hoặc tại điểm băng 

Nhiệt kế bức xạ 

quang 
3   

Thiết bị đo âm 

thanh 
2 

Khi sử 

dụng 
Kiểm tra bằng chuẩn âm hoặc 



Yêu cầu bổ sung công nhận các PTN lĩnh vực Vật liệu xây dựng                                  VACI.SR.7.1.04 

Ngày ban hành: 18/04/2021 Lần ban hành: 02 

 

13 

Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

Chuẩn âm bao gồm 

pistonphone và 

nguồn âm 

1  IEC 60492 

Thước cuộn Ban đầu 
24, sau đó 

 

Kiểm tra tại chiều dài lớn nhất, 

tùy theo yêu cầu sử dụng và độ 

chính xác 

Thước lá (thép) Ban đầu 6 
Kiểm tra tại một điểm trong dải 

sử dụng 

Cặp nhiệt điện    

Dạng kim loại 

thường, được bọc 
2  

Để sử dụng đến 4000C. Để sử 

dụng ở 4000C đến 13000C phải ở 

điều kiện tính đồng nhất. 

Dạng kim loại 

thường, không được 

bọc 

2  
Để sử dụng đến 3000C, thay thế 

nếu dùng trên 3000C 

Loại  10   

Dạng kim loại hiếm 3  

3 năm hoặc 100h sử dụng ở điều 

kiện trên 5000C, tùy điều kiện 

nào đến trước 

Nhiệt kế    

Thủy tinh chất lỏng 5 6 

Kiểm tra tại điểm băng hoặc so 

sánh với nhiệt kế chuẩn tại một 

điểm trong dải đo 

 
Nhiệt kế điện trở    

-400C đến 2500C 5 6 Kiểm tra tại điểm băng 

<-400C và >2500C 2 6 Kiểm tra điện trở tại điểm băng 

Thiết bị đo dạng cầu 

xoay chiều, thiết bị 

chuẩn và thiết bị 

công tác  

5   

Thiết bị đo dạng cầu 

1 chiều 
2 6 Kiểm tra tại điểm băng  
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Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

Hệ thống chỉ thị 

hiện số, có hoặc 

không có cảm biến 

nhiệt, đơn kênh 

hoặc đa kênh (bao 

gồm cả bộ ghi nhiệt 

độ)  

2 6 

Kiểm tra với thiết bị chuẩn tại 

nhiệt độ sử dụng. Nếu sử dụng ở 

nhiều hơn một nhiệt độ, chọn 

điểm nhiệt độ quan trọng nhất. 

Kiểm tra tại điểm băng nếu PTN 

không có thiết bị chuẩn (với bộ 

ghi nhiệt độ, thiết bị chuẩn không 

được là một thiết bị ghi nhiệt độ 

khác cùng loại) 

 
Đồng hồ bấm giờ, 

đồng hồ (dạng cơ 

khí và điện tử) 

 6 

Kiểm tra sử dụng hệ thống thông 

báo giờ bằng giọng nói qua điện 

thoại hoặc tín hiệu GPS 

Cờ lê moment, cảm 1 6 
Kiểm tra chéo phần giao nhau 

giữa các 

Biến moment   Dải đo nếu có thể 

Sàng 

Ban đầu  
Hiệu chuẩn theo AS 1152, BS 

410 

  

Trước khi sử dụng sàng 

Mọi sàng phải được kiểm tra 

trước mỗi lần sử dụng. Nếu có 

dấu hiệu ăn mòn hoặc hư hỏng, 

sàng không được phép sử dụng 

cho đến khi kiểm tra để khẳng 

định sự tiếp tục phù hợp theo các 

tiêu chuẩn liên quan. 

- Kích thước lỗ sàng 

tới 0,5mm 
 

Sau 100 

lần sàng 

Khi sàng sử dụng với tần suất 

<100 lần/năm, tần suất này có thể 

kéo dài tới 2 năm hoặc 200 lần 

sử dụng, tùy vào điều kiện nào 

đến sau. 

- Kích thước lớn 

hơn 0,5 mm  
 2 năm 

Sàng loại này phải được kiểm tra 

theo yêu cầu phương pháp thử 

quy định hoặc mỗi 2 năm/lần, tùy 

theo tần suất nào dày hơn. Các 

PTN mà sàng được dùng rất 

thường xuyên nên kiểm tra với 

tần suất dày hơn. 
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Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

Quy trình và tham khảo 

   

Sàng tham chiếu 

Sàng tham chiếu cần có bằng 

chứng phù hợp với các tiêu 

chuẩn có liên quan. 

Sàng tham chiếu được dùng 

không quá 200 lần và sẽ không 

được chuyển xuống 

   

Dùng làm sàng công tác. Chu kỳ 

hiệu chuẩn sàng tham chiếu có 

thể kéo dài tối đa tới 8 năm. 

Phương pháp kiểm tra 

sàng/Sieves checking method 

-UKAS: Lab 22 – Traceability: 

Test Sieves 

- ISO 3310 

- ASTM E 11 

           Bảng 2: CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO PHÉP THỬ BÊ TÔNG,  

XI MĂNG VÀ PHỤ GIA 

Thiết bị 

Chu kỳ hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Chu kỳ kiểm 

tra (tháng) 
Quy trình và tham khảo 

Nhiệt lượng kế 

(đo nhiệt thủy hóa 

xi măng) 

 1  

Thiết bị đo độ 

mịn (thấm khí) 
 

1000 lần thử 

hoặc thay chất 

lỏng, giấy lọc, 

ống áp kê 

TCVN 4030 

 Le Chatelier  6 Ngày sử dụng 

Kích thước và độ biến dạng/ 

TCVN 6017 

Kiểm tra ngoại quan bề rộng khe 

hở và tình trạng chung  

Thùng đun nước  6 Tốc độ nâng nhiệt 

Tủ dưỡng hộ 

nhiệt-ẩm 
1 Ngày sử dụng 

Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm 

Ghi nhận hồ sơ hàng ngày khi sử 

dụng 

Bể dưỡng hộ   Ngày sử dụng 

Theo dõi nhiệt độ 

Ghi nhận hồ sơ hàng ngày khi sử 

dụng 



Yêu cầu bổ sung công nhận các PTN lĩnh vực Vật liệu xây dựng                                  VACI.SR.7.1.04 

Ngày ban hành: 18/04/2021 Lần ban hành: 02 

 

16 

Bàn dằn xi măng  6 
Kiểm tra chiều cao rơi bàn dằn, tốc 

độ dằn  

Máy trộn  6 Kiểm tra kích thước, tốc độ quay 

Vicat  6 Ngày sử dụng 

Kiểm tra khối lượng và kích thước  

Kiểm tra ngoại quan tình trạng 

chung 

 Khuôn 

 
 6 Kiểm tra kích thước 

 

 

Bảng 3. CÁC THIẾT BỊ CHO PHÉP THỬ BÊ TÔNG 

Thiết bị 

Chu kỳ hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Chu kỳ kiểm 

tra (tháng) 
Quy trình và tham khảo 

Thiết bị đo hàm 

lượng khí 

 Ban đầu 
Kiểm tra đường kính và chiều 

cao bình thử bọt khí 

1  Đồng hồ đo áp suất 

Thiết bị tạo 

phẳng (Lưu 

huỳnh) 

 Ban đầu Kiểm tra độ phẳng và vuông góc 

Máy nén  

1  

Lưu ý: Nếu di chuyển vị trí thiết 

bị, thiết bị phải được hiệu chuẩn 

lại sau khi tới vị trí mới 

2 (với điều 

kiện kiểm tra 

định kỳ 

nghiêm ngặt 

theo quy 

định cột 

bên 

12 
Tham khảo phần Máy nén trong 

phần Thiết bị dùng chung 

Vào ngày sửa dụng 

và khi thay đổi tốc 

độ nén 

Kiểm tra tốc độ nén. 

PTN phải có biện pháp tại chỗ 

nhằm đảm bảo tốc độ nén theo 

quy định trong suốt quá trình thử 

Độ co ngót bê 

tông 
Ban đầu  Thanh chuẩn chiều dài 

Thiết bị đo kích 

thước mẫu bể 

hình trụ 

 Vào ngày sử dụng 
Kiểm tra với thanh chuẩn hoặc các 

chuẩn khác 

Thiết bị đo kích 

thước 
Ban đầu   

Thanh chuẩn 

hoặc các vật 

chuẩn 

 Ban đầu 
Kiểm tra chiều dài so với thiết 

bị đã được hiệu chuẩn 

Đầm rung  Ban đầu Chứng chỉ công bố về sự phù hợp 
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Thiết bị 

Chu kỳ hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Chu kỳ kiểm 

tra (tháng) 
Quy trình và tham khảo 

Thanh chuẩn 

chiều dài 
Ban đầu   

  12 Sử dụng thiết bị chuẩn 

Khuôn  
Ban đầu, sau 

đó 12 tháng 
Kích thước 

Thước sử dụng 

cho đo độ sụt 
 Ban đầu 

Kiểm tra so với với thiết bị 

được hiệu chuẩn 

  6 
Kiểm tra sự hao mòn, đặc biệt 

đầu điểm 0 

Côn thử độ sụt, 

gậy chọc 
 

Ban đầu, sau đó 

phụ thuộc vào tần 

suất sử dụng và sự 

hao mòn 

Sai lệch kích thước 

Côn thử độ sụt  Khi sử dụng Kiểm tra ngoại quan 

Gậy chọc  Khi sử dụng Kiểm tra ngoại quan 

Bàn rung 5  

Bàn rung phải được thử khi có 

tải. Tải sử dụng bằng với mức tải 

trung bình khi thử mẫu (bao gồm 

cả khuôn) 

 

Bảng 4. CÁC THIẾT BỊ CHO PHÉP THỬ ĐẤT VÀ CỐT LIỆU 

Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ kiểm tra 

(tháng) 
Quy trình và tham khảo 

Benkelman    

Đồng hồ so   (tham khảo phần thiết bị chung) 

Tải trọng trục sau 

tải 
 

12 hoặc khi sử 

dụng nếu xe 

được sử dụng 

cho các mục đích 

khác 

Kiểm tra bằng cân cầu và có kết 

quả đo được. Xe phải thăng bằng 

trong quá trình đo. 

Lưu ý: cân cầu loại không nằm 

trên mặt đất có thể không phù 

hợp để xác định khối lượng tải 

Cần  

Ban đầu và trước 

khi sử dụng nếu 

cần có nhiều tỷ số 

truyền 

Kiểm tra tỷ số truyền, ví dụ 2:1 

hay 3:1 bằng cách đo chiều dài 

cần hoặc dùng thước lá 

Áp suất lốp    
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Thiết bị 
Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm) 

Chu kỳ kiểm tra 

(tháng) 
Quy trình và tham khảo 

Đồng hồ đo áp 

suất chuẩn 
3   

Đồng hồ đo áp 

công tác 
 

12 hoặc khi sử 

dụng, nếu dùng 

với tần suất thấp 

So sánh với thiết bị chuẩn 

Thiết bị CBR  24 Tốc độ di chuyển dưới tải trọng 

Chày đầm đất có 

dẫn hướng 
 Ban đầu 

Kiểm tra tất cả các kích thước 

và khối lượng chày 

  Vào ngày sử dụng 
Kiểm tra bằng cảm quan vết sắc 

nhọn. Kiểm tra chiều cao rơi 

Tỷ trọng kế 2   

Giới hạn chảy    

Casagrande  Vào ngày sử dụng 
Kiểm tra chiều cao rơi, cơ cấu 

quay, bộ đếm vòng quay 

Đĩa khum  Ban đầu Kiểm tra kích thước 

Cữ tạo rãnh  6 Kiểm tra kích thước 

Dụng cụ xác định 

giới hạn chảy kiểu 

quả dọi thăng bằng 

(Va-xi-li-ep) 

   

Côn  6 
Kiểm tra khối lượng và góc bằng 

dưỡng góc 

Vạch dấu  6 Kiểm tra so với tấm chuẩn 

Cung lực và cảm 

biến lực 
   

Thử cường độ và 

tính cố kết 
2   

Chày/cối đầm đất 

cơ khí 
 24 

Thực hiện theo quy định tại tài 

liệu kỹ thuật 

 

 

 


