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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 không phá hủy (NDT), 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 NDT 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 NDT 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 đối với hoạt động thí 

nghiệm tại hiện trường, chỉ định phụ trách giám sát kỹ thuật và lưu giữ hồ sơ thực hiện 

giám sát đối với các nhân viên thực hiện thí nghiệm. Trường hợp phụ trách giám sát kỹ 

thuật vắng mặt, PTN phải có quy định thích hợp về kiểm soát và giám sát các hoạt động 

của PTN (trừ trường hợp PTN chỉ có 1 nhân viên). 

4.2 Yêu cầu về nguồn lực (điều 6) 

4.2.1 Nhân sự (khoản 6.2) 

4.2.1.1 Đối với tất cả các PTN NDT 

(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 kỹ thuật và ít nhất 02 năm kinh 
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nghiệm làm việc trong lĩnh vực thử nghiệm thuộc thẩm quyền ký. Trường hợp bằng tốt 

nghiệp đại học/cao đẳng không phải chuyên ngành ký thuật thì phải có kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực thử nghiệm thuộc thẩm quyền ký ít nhất 5 năm  (6.2.2).  

(2) Đối với hoạt động thử nghiệm có quy định nhân viên thử nghiệm phải có 

chứng chỉ đào tạo về an toàn và môi trường thì nhân sự của PTN phải có bằng chứng đã 

được đào tạo theo quy định (6.2.2). 

(3) Yêu cầu đối với nhân viên giám sát kỹ thuật 

a) Nhân viên giám sát kỹ thuật phạm vi các phép thử NDT quan trọng phải có 

bằng chuyên môn cấp 3 về NDT. Trình độ tương đương với bậc 3 về khoa học vật liệu 

và luyện kim hoặc khoa công trình cũng có thể được chấp nhận với điều kiện là nhân 

viên này chứng minh được đã qua lớp đào tạo thích hợp và có kinh nghiệm về NDT. 

b) Nhân viên giám sát kỹ thuật trong một phạm vi giới hạn các phép thử NDT 

hàng ngày phải có bằng chuyên môn cấp 2 về NDT hoặc bằng kỹ thuật viên có trình độ 

tương đương, có kinh nghiệm thực tế và được đào tạo cụ thể trong công việc kiểm soát. 

(4) Người có thẩm quyền ký phải đáp ứng các yêu cầu: 

a) Kiến thức vững vàng và có kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật thử nghiệm về NDT; 

b) Kiến thức về các vật liệu. Quá trình sản xuất và các điều kiện dịch vụ; 

c) Kinh nghiệm và khả năng diễn giải dữ liệu thử nghiệm NDT liên quan; 

d) Kinh nghiệm trong việc sử dụng quy phạm và tiêu chuẩn thích hợp và có khả 

năng lựa chọn thủ tục phù hợp trong trường hợp không có phạm và tiêu chuẩn thích 

hợp. 

e) Có khả năng chuẩn bị các báo cáo hàng ngày và báo cáo trong thời gian gấp; 

f) Khả năng kiểm soát chất lượng thực hiện thử nghiệm NDT; 

g) Thẩm quyền và thời gian thực hiện kiểm soát có hiệu quả các thao tác thử 

nghiệm NDT mà họ cần phải giám sát; 

h)  Kiến thức về hệ thống chất lượng của Tổ chức; 

i) Kiến thức cặn kẽ về các yêu cầu và quy định của VACI. 

(5) Ủy quyền ký 

a) Người có thẩm quyền ký cũng có thể uỷ quyền thẩm quyền ký của mình cho 

một trong những nhân viên của PTN. PTN phải lập văn bản và gửi đến cho VACI việc 

uỷ quyền ký trước khi việc uỷ quyền ký được áp dụng. 

b) Hồ sơ của tất cả các nhân viên liên quan đến việc ban hành báo cáo có sử dụng 

logo của VACI phải bao gồm đầy đủ các thông tin để chứng minh năng lực của các 

nhân viên NDT đối với một phép thử cụ thể. Hồ sơ của mỗi nhân viên về đào tạo, trình 

độ/chứng chỉ và kinh nghiệm phải được lưu giữ, thêm nữa hồ sơ hành chính ghi chi tiết 

người được uỷ quyền ký cũng phải được lưu giữ. 

(6) Yêu cầu đối với thử nghiệm viên  

- Thử nghiệm viên phải được đào tạo và cấp chứng chỉ về NDT. PTN phải áp 

dụng một hệ thống để kiểm soát ngày hết hiệu lực của chứng chỉ về trình độ NDT. Đối 

với mỗi thử nghiệm viên NDT thì PTN phải lưu giữ hồ sơ chi tiết về khối lượng công 

việc thực hiện và thiết bị sử dụng.  

- Nhân viên mới cần được đào tạo thực hành thử nghiệm ít nhất 02 tháng và cần 

có hồ sơ thể hiện đã được kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm đạt được độ chính xác 

theo yêu cầu của các phép thử cụ thể trước khi giao nhiệm vụ thử nghiệm chính thức. 
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Cán bộ mới được giao nhiệm vụ thử nghiệm cụ thể cần được giám sát ít nhất là 01 năm. 

- Hồ sơ về đào tạo, chứng chỉ, bằng cấp phải được lưu giữ:  

a) Bản sao của các chứng chỉ bằng cấp, giấy chứng minh thư; 

b) Đào tạo nội bộ và bên ngoài; 

c) Thử nghiệm thành thạo; 

d) Thời gian tham gia thử nghiệm dưới sự giám sát; 

e) Thời gian thực hiện thử nghiệm; 

f) Thiết bị đã sử dụng; 

g)  Phương pháp áp dụng; 

h)  Các phép thử nào mà nhân viên NDT có năng lực thực hiện; 

i) Đánh giá kiến thức về các yêu cầu VACI của các thao tác viên NDT; 

j) Đánh giá khả năng viết báo cáo thử nghiệm rõ ràng và súc tích của các thao tác 

viên NDT; 

k) Các chi tiết về kiến thức tiêu chuẩn ASTM, TCVN, ISO,… và các quy định kỹ 

thuật khác của thao tác viên NDT; 

l) Các bản sao của các chứng chỉ liên quan; 

m) Việc thông tin thẩm tra về người giám sát (ví dụ: Chữ ký); 

n) Ngày uỷ quyền; 

o) Chữ ký của người có thẩm quyền ký được phép uỷ quyền ký cho người khác; 

p) Ngày ngừng việc uỷ quyền. 

PTN phải lưu giữ tài liệu để chứng minh việc uỷ quyền ký trong thời gian thực 

hiện và lưu giữ thêm 3 năm. 

(7) Yêu cầu về thị lực 

a) Tất cả thao tác viên NDT phải đáp ứng các yêu cầu về thị lực sau trong mỗi 

khoảng thời gian không quá một năm. Các yêu cầu này được dựa theo yêu cầu của ISO 

9712. 

b) Khả năng thị lực cần phải đọc được tối thiểu là số 1 của Jaeger hoặc chữ Time 

Roman N 4.5 hoặc chữ tương đương không dưới 30 cm một bên hoặc cả hai bên mắt ở 

mức chính xác hoặc không chính xác; 

c) Thị lực về màu sắc cũng là đối tượng để kiểm tra, để phân biệt và sự tương 

phản khác nhau giữa các màu được sử dụng trong các phương pháp NDT liên quan. Thị 

lực về màu sắc cần phải được kiểm tra một lần; 

d) Nhân viên bị hạn chế trong việc nhận biết màu sắc phải được đánh giá riêng để 

xác định những nhân viên này có khả năng đáng tin cậy thực hiện phương pháp thử nào. 

e) Hầu hết nhân viên được đo thị lực sẽ được kiểm tra sự mù màu (là để kiểm tra 

thị lực về màu sắc), thông thường việc kiểm tra này sẽ chứng minh về khả năng đọc 

chính xác các con số trong bảng thử nghiệm Ishihara về sự mù màu và không được sai 

dưới 3 lần. Thao tác viên NDT bị trượt trong lần kiểm tra Ishihara sẽ phải được chuyển 

tới người đo thị lực để đánh giá thị lực về màu sắc của nhân viên NDT để khẳng định 

liệu khả năng kém thị lực về mầu sắc sẽ có làm trở ngại đến việc nhận biết đặc tính biến 

đổi màu sắc không. 

f) PTN thực hiện phép thử thị lực nội bộ phải có một thủ tục lập thành văn bản và xây 

dựng một sơ đồ thích hợp. 
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4.2.1.2 Đối với một số phép thử cụ thể 

a) Chụp hình bằng tia x/tia γ (gamma)  

(1) Nhân viên tham gia diễn giải ảnh chụp bằng tia X phải tối thiểu có chứng chỉ 

cấp 2 còn hiệu lực về chụp ảnh bằng tia X, trình độ chuyên môn hoặc trình độ tương 

ứng. 

b) Siêu âm  

(1) Chỉ nhân viên NDT có chứng chỉ NDT cấp 2 còn hiệu lực, có trình độ kỹ thuật 

viên hoặc trình độ tương đương mới được thực hiện các phép thử siêu âm. Tất cả các 

đánh giá mối hàn bằng siêu âm phải được thực hiện bởi nhân viên NDT đã hoàn thành 

tốt thử nghiệm thực hành. Thử nghiệm thực hành có thể được một tổ chức chứng nhận 

NDT tổ chức. 

(2) Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các phép thử mà thủ tục không ghi rõ ràng 

thông số thử nghiệm. Việc này bao gồm cả những trường hợp khi thao tác viên NDT 

tiến hành thử theo các yêu cầu chung của phương pháp tiêu chuẩn (...) và chịu trách 

nhiệm lựa chọn thông số thử nghiệm (ví dụ: tấn số đầu dò, góc dò...). 

(3) Thao tác viên NDT bậc 1 có thể thực hiện phép đo chiều dầy bằng siêu âm và 

hoặc phát hiện khuyết tật lặp lại thông thường chỉ khi nào mà người có thẩm quyền ký 

xác định cụ thể qui trình thử nghiệm và xác định được trong các trường hợp nào mà 

thao tác viên NDT cần phải trợ giúp hoặc xin ý kiến. Những qui trình này phải được lập 

thành văn bản và có sẵn cho thao tác viên sử dụng. 

c) Bột từ  

(1) Nhân viên thực hiện thử nghiệm bột từ phải có trình độ thích hợp và phải đáp 

ứng được các yêu cầu sau: 

- Có chứng chỉ NDT cấp 2 trở lên về thử nghiệm bột từ còn hiệu lực hoặc 

- Có chứng chỉ được thừa nhận là kỹ thuật viên hoặc chuyên gia về công nghệ 

hoặc 

- Có chứng chỉ NDT cấp 2 hoặc cấp 3 còn hiệu lực được thừa nhận là tương đương 

với chứng chỉ quốc gia; 

- Có chứng chỉ NDT cấp 2 hoặc cấp 3 nội bộ còn hiệu lực được thừa nhận là tương 

đương với chứng chỉ quốc gia. 

Điều này, ngoài những thao tác viên không được phê duyệt năng lực, thao tác viên 

được đào tạo nội bộ và ủy quyền là có năng lực phù hợp trong hoạt động đào tạo nội bộ 

thực hiện thử nghiệm bột từ. 

(2) Một nhân viên NDT bậc 1 có thể thực hiện phép đo lặp lại thông thường nếu 

nhân viên kiểm soát kỹ thuật xác định cụ thể qui trình thử nghiệm và xác định được 

trong các trường hợp nào mà thao tác viên NDT cần phải trợ giúp hoặc xin ý kiến. 

Những qui trình này phải được lập thành văn bản và có sẵn cho thao tác viên sử dụng. 

Điều này rất ít khi áp dụng cho các thử nghiệm dịch vụ và sẽ áp dụng trong một số 

trường hợp đối với nhà sản xuất. 

d) Thẩm thấu  

(1) Nhân viên thực hiện thử nghiệm thẩm thấu phải có trình độ thích hợp và phải 

đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Có chứng chỉ NDT cấp 2 trở lên về thử nghiệm thẩm thấu còn hiệu lực hoặc 

- Có chứng chỉ được thừa nhận là kỹ thuật viên hoặc chuyên gia về công nghệ 

hoặc 
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- Có chứng chỉ NDT cấp 2 trở nên về thử nghiệm thẩm thấu còn hiệu lực được 

thừa nhận là tương đương với chứng chỉ quốc gia; 

- Có chứng chỉ NDT cấp 2 trở nên về thử nghiệm thẩm thấu nội bộ còn hiệu lực 

được thừa nhận là tương đương với chứng chỉ quốc gia. 

Điều này, ngoài những thao tác viên không được phê duyệt năng lực, thao tác viên 

được đào tạo nội bộ và ủy quyền là có năng lực phù hợp trong hoạt động đào tạo nội bộ 

thực hiện thử nghiệm thẩm thấu. 

(2) Một nhân viên NDT bậc 1 có thể thực hiện phép đo lặp lại thông thường nếu 

nhân viên kiểm soát mang tính kỹ thuật xác định cụ thể qui trình thử nghiệm và xác 

định được trong các trường hợp nào mà thao tác viên NDT cần phải trợ giúp hoặc xin ý 

kiến thì những qui trình này phải được lập thành văn bản và có sẵn cho thao tác viên sử 

dụng. Điều này ít khi áp dụng cho các dịch vụ thử nghiệm công cộng và sẽ áp dụng 

trong một số trường hợp đối với nhà sản xuất. 

e) Ngoại quan  

(1) Đánh giá ngoại quan phải do những người có trình độ thích hợp và kinh 

nghiệm liên quan thực hiện đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Chứng chỉ về kỹ thuật hàn/nồi hơi và lĩnh vực công nghiệp liên quan; 

- Chứng chỉ công nghệ trong các lĩnh vực thích hợp; 

- Chứng chỉ NDT còn hiệu lực hoặc chứng chỉ tương đương trong một phương 

pháp về NDT hoặc; 

- Có chứng chỉ kiểm tra mối hàn. Có thể được xem xét nếu có các chứng chỉ trình 

độ tương ứng khác cùng với kinh nghiệm thực tế. 

f) Dòng điện xoáy  

(1) Nhân viên thực hiện thử nghiệm dòng điện xoáy phải có trình độ thích hợp và 

phải đạt được các yêu cầu sau: 

- Có thẩm quyền ký được VACI chấp nhận (hoặc được uỷ quyền) đối với các phép 

thử thích hợp; 

- Có chứng chỉ NDT cấp 2 về thử nghiệm dòng điện xoáy còn hiệu lực hoặc chứng 

chỉ kỹ thuật viên hoặc trình độ tương đương kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn thích 

hợp. 

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

4.2.2.1 Đối với tất cả các PTN NDT  

(1) Đối với hoạt động hiệu chuẩn các đối tượng có khả năng gây mất an toàn hoặc 

có quy định về an toàn, PTN phải có bằng chứng đáp ứng và tuân thủ các quy định của 

cơ quan có thẩm quyền (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). 

4.2.2.2 Đối với một số phép thử cụ thể  

a) Chụp hình bằng tia x/ tia γ (gamma)  

(1) PTN phải trang bị phương tiện bảo vệ thích hợp các phim âm bản và dương 

bản. Phương pháp lưu giữ phải đảm bảo dễ dàng tìm kiếm. 

Tất cả các phim được lưu giữ bằng cách sao cho không bị tác động bởi: 
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- Suy biến do môi trường như: nhiệt, độ ẩm, mốc, khói, bức xạ ion, bụi, ánh sáng 

và nước. 

- Việc tiếp cận, tìm kiếm, di chuyển trái phép; 

- Áp lực. 

b) Bột từ  

(1) Có một số khó khăn phát sinh khi kiểm tra bột từ trên bề mặt đã sơn hoặc trên 

bề mặt đã xử lý không thích hợp. Sự hiện diện của những lớp này có thể làm giảm hiệu 

quả (ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra). 

Không được ban hành báo cáo có xác nhận của VACI nếu lớp sơn chưa được loại 

bỏ trên bề mặt của mẫu thử. 

4.2.3 Thiết bị (khoản 6.4) 

4.2.3.1 Đối với tất cả các PTN NDT  

(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;  

- 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 hiệu chuẩn, kiểm định  (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 kiểm định, hiệu chuẩn trong các trường hợp sau: 

- Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn 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. 

4.2.3.2 Đối với một số phép thử cụ thể  

a) Chụp hình bằng tia x/ tia γ (gamma)  

(1) Thiết bị tia X và các nguồn phóng xạ phải phù hợp với vật liệu được kiểm tra. 

Thiết bị sử dụng phải thích hợp về chiều dầy, hình dáng, nguồn gốc và vị trí của mẫu 

cần kiểm tra. 

(2) PTN phải trang bị các dụng cụ phụ trợ cần thiết như: Vật chỉ thị chất lượng ảnh 

- IQI, màn tăng quang… Tình trạng của các dụng cụ phụ trợ cũng phải được kiểm soát 

và phảiđược thay thế nếu cần thiết. Chuẩn độ đen được sử dụng để so sánh phải có sẵn 

để đo độ đen của phim. 

(3) PTN phải sẵn có các tiện nghi dùng để xử lý phim đạt chất lượng cao. Các tiện 

nghi này cũng phải thích hợp với số lượng phim cần xử lý. Các thủ tục cần phải tuân 

thủ để đảm bảo rằng quá trình xử lý phim luôn đạt yêu cầu. Như các thủ tục thực hiện 
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trong buồng tối phải được lập thành văn bản và bao gồm các chi tiết cụ thể về các thay 

đổi trong quá trình xử lý phim (ví dụ: độ dài và nhiệt độ tráng phim, thời gian rửa ảnh 

và số lượng hoá chất cần bổ sung). Phải thực hiện kiểm tra nhiệt độ trong bồn. 

b) Siêu âm  

PTN phải sẵn có thiết bị siêu âm áp dụng cho mỗi phép thử. 

Người có thẩm quyền ký phải đảm bảo rằng phạm vi của máy dò, các khối mẫu 

chuẩn, tiêu chuẩn… được giữ bởi PTN đáp ứng được yêu cầu về phạm vi công việc thử 

nghiệm xin công nhận. 

c) Bột từ  

Thiết bị và phương tiện thử nghiệm phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn liên 

quan 

d) Thẩm thấu  

Thiết bị thử nghiệm thẩm thấu phải thảo mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan. 

Các yêu cầu này không cho phép việc sử dụng kết hợp với các phương tiện của 

một nhà sản xuất khác. 

e) Ngoại quan  

(1) Mọi thiết bị được sử dụng trong phép thử đều phải được kiểm tra để tránh sai 

số có ảnh hưởng đáng kể. Phải thực hiện kiểm tra định kỳ sự hỏng và sai lệch của thiết 

bị. Phải duy trì hồ sơ của những lần kiểm tra này. 

(2) Các thiết bị sau sẽ phải sẵn có. Tuy nhiên, phụ thuộc việc thực hiện đánh giá, 

một số thiết bị sau có thể sẽ không cần thiết: 

- Đèn pin. 

- Thiết bị khuyếch đại có công suất nhỏ. 

- Thiết bị và vật liệu dùng xây dựng lại mô hình bề mặt. 

- Thước thẳng cạnh. 

- Thước và băng đo. 

- Thước đo góc. 

- Compa đo ngoài, trong và vernie; 

- Thiết bị đo chiều sâu, chiều cao, lỗ hổng; 

- Mẫu hoặc ảnh chuẩn; 

- Thiết bị so sánh bề mặt; 

- Thiết bị làm sạch; 

- Gương; 

- Thiết bị chụp ảnh; 

- Nguồn ánh sáng bổ trợ; 

- Thiết bị quan sát từ xa. 

(3) Đánh giá ngoại quan phải được thực hiện trong điều kiện ánh sáng thích hợp. 

PTN phải có nguồn sáng thích hợp để làm nổi rõ hình ảnh trong trường hợp khu vực thử 

nghiệm có ánh sáng ban ngày không phù hợp. 

f) Dòng điện xoáy  

PTN phải sẵn có thiết bị thử nghiệm dòng xoáy có độ nhậy thích hợp và các qui 

định áp dụng. 
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Phạm vi của máy dò, cực dò hoặc chuẩn của PTN phải đáp ứng được phạm vi thử 

nghiệm xin công nhận. 

4.2.4 Liên kết chuẩn đo lường (khoản 6.5) 

4.2.4.1 Đối với tất cả các PTN NDT  

 (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 theo Quy định về liên kết chuẩn đo lường VACI.R7.1.03. 

4.2.4.2 Đối với một số phép thử cụ thể  

a) Chụp hình bằng tia x/ tia γ (gamma)  

Nếu không có lưu ý gì thì việc kiểm tra/hiệu chuẩn được thực hiện như nêu trong 

phụ lục và phải lưu hồ sơ quá trình kiểm tra. Một vài ứng dụng yêu cầu việc kiểm 

tra/hiệu chuẩn được thực hiện thường xuyên hơn đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. 

b) Siêu âm  

Ngoại trừ có qui định khác, việc kiểm tra được qui định chi tiết trong Bảng 2 của  

phụ lục phải được ghi lại. Một vài văn bản qui định yêu cầu hiệu chuẩn – kiểm tra phải 

được thực hiện thường xuyên hơn là qui định yêu cầu đề cập trong bảng. Những yêu 

cầu khắt khe nhất phải đáp ứng. 

c) Bột từ  

Ngoại trừ có qui định khác, việc kiểm tra được qui định chi tiết trong Bảng 3 của  

phụ lục phải được ghi lại. Một vài văn bản qui định yêu cầu hiệu chuẩn – kiểm tra phải 

được thực hiện thường xuyên hơn qui định yêu cầu đề cập trong bảng. Những yêu cầu 

khắt khe nhất phải đáp ứng. 

d) Thẩm thấu 

Ngoại trừ có qui định khác, việc kiểm tra được qui định chi tiết trong Bảng 4 của  

phụ lục phải được ghi lại. Một vài văn bản qui định yêu cầu hiệu chuẩn – kiểm tra phải 

được thực hiện thường xuyên hơn là qui định yêu cầu đề cập trong bảng. Những yêu 

cầu khắt khe nhất phải đáp ứng. 

e) Ngoại quan  

Trừ khi được thông báo thì PTN phải thực hiện ghi hồ sơ các lần kiểm tra thiết bị. 

f) Dòng điện xoáy  

(1) Khi thử nghiệm theo một chuẩn mực cụ thể thì các yêu cầu về hiệu chuẩn của 

tiêu chuẩn đó phải được đáp ứng. 

(2) Nếu sử dụng một thủ tục khác với tiêu chuẩn thì việc hiệu chuẩn phải được 

thực hiện bằng các mẫu chuẩn thích hợp với điểm gián đoạn. 

(3) PTN phải áp dụng hệ thống hiệu chuẩn thích hợp và phải lưu giữ hồ sơ của các 

lần kiểm tra. 

(4) Các chất chuẩn phải có đặc tính tương tự với vật liệu được thử. Phải lưu giữ 

một sổ ghi lại tất cả các chất chuẩn bao gồm cả việc kiểm tra các rãnh, khuyết tật, cấu 

thành vật liệu và xử lý nhiệt… 

(5) Tiêu chuẩn về độ dẫn điện hoặc nhiệt phải gắn kèm với chứng chỉ kiểm tra tính 

dẫn điện hoặc nhiệt. 
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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) 

4.3.1.1 Đối với mọi PTN NDT  

(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, SMEWW, 

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)  Trong một số lĩnh vực thử nghiệm NDT, rất khó để xác nhận giá trị sử dụng 

một phương pháp thử nghiệm. Ít nhất là phải lưu giữ lại các chi tiết đã thực hiện việc 

xác nhận giá trị sử dụng để đảm bảo kết quả thử nghiệm là có thể lặp lại và tái lặp. 

(4) PTN phải chứng minh được các công việc mới mà nằm ngoài phạm vi công 

việc thường xuyên của PTN được kiểm tra về mặt kỹ thuật nhằm xác định các phương 

pháp thử có sẵn là phù hợp với công việc. Thủ tục của PTN phải có sẵn để đáp ứng yêu 

cầu trong các trường hợp: 

i) Không có tiêu chuẩn phương pháp thử đã được ban hành; 

ii) Khi tiêu chuẩn thử đã được ban hành liệt kê các phương án để lựa chọn; 

iii) Khi các tiêu chuẩn thử hoặc thủ tục của PTN, áp dụng với đối tượng thử, 

không cung cấp các hướng dẫn đủ chi tiết để làm mẫu đúp nếu cần; 

iv) Khi khách hàng hoặc hợp đồng yêu cầu một thử tục thử cụ thể; 

Khi một phương pháp được phát triển hoặc soát xét về mặt kỹ thuật, PTN phải đảm 

bảo được thực hiện bởi nhân sự bậc 3. 

4.3.1.2 Đối với một số phép thử cụ thể  

a) Ngoại quan  

(1) Chỉ công nhận nếu đánh giá ngoại quan được thực hiện phù hợp với thủ tục đã 

được lập thành văn bản. Thủ tục này gồm các thông tin sau: 
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- Các lĩnh vực được đánh giá và các đặc tính được quan sát; 

- Các yêu cầu để chuẩn bị bề mặt; 

- Thiết bị được sử dụng bao gồm cả những phương tiện trợ giúp thị giác và mức 

chính xác của phép đo yêu cầu; 

- Thủ tục đánh giá. 

- Chuẩn mực chấp nhận/bác bỏ. 

- Thuật ngữ chuyên môn để báo cáo và ghi chép. 

- Sự không phù hợp; 

- Trình độ tối thiểu của nhân viên có thể thực hiện đánh giá. 

Công bố ý kiến chủ quan không được đưa ra trong báo cáo có sử dụng xác nhận 

của VACI. Có thể ghi chú một công bố phù hợp/không phù hợp nếu thích hợp. 

b) Dòng điện xoáy  

Thủ tục thử nghiệm phải lập thành văn bản và phải bao gồm việc thiết lập thiết bị 

và các thay đổi khác.Thủ tục này phải bao gồm các thông tin sau: 

- Thiết bị/cực dò được sử dụng; 

- Hiệu chuẩn hoặc thiết lập độ nhạy của mẫu chuẩn; 

- Bản mô tả sản phẩm hoặc mẫu thử; 

- Loại khuyết tật; 

- Chuẩn bị bề mặt; 

- Chuẩn mực để kết luận đạt/ không đặt; 

- Khoảng thời gian hiệu chuẩn lại; 

- Quy mô của vùng được thử. 

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 Hồ sơ kỹ thuật (khoản 7.5) 

4.3.3.1 Đối với mọi PTN NDT  

(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; 

+ 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; 



Yêu cầu bổ sung công nhận các Phòng thử nghiệm lĩnh vực NDT                                  VACI.SR.7.1.05 

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

 

12 

+ 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. 

4.3.3.2 Đối với một số phép thử chụ thể  

a) CHỤP HÌNH BẰNG TIA X/ TIA g (gamma)  

(1) Chụp, xử lý và diễn giải ảnh chụp tia X  

PTN có thể chỉ xin công nhận đối với quá trình tạo ra ảnh (chụp, tráng rửa …) 

hoặc công việc phân tích hình ảnh được chụp bởi một PTN khác. Việc công nhận này 

chỉ được áp dụng với điều kiện cụ thể sau:  

- Phải sẵn có báo cáo của một PTN đã được công nhận cho công việc chụp, tráng 

và xử lý ảnh.  

- Người phân tích ảnh chụp phải được cung cấp một bản copy của hồ sơ công việc 

tráng và xử lý ảnh.  

- Tiêu chuẩn phải sẵn có và nêu rõ kỹ thuật chụp ảnh các yêu cầu về chất lượng 

của ảnh chụp. Kỹ thuật chụp ảnh phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.  

- PTN xin công nhận cả hai lĩnh vực phải có máy đo độ đen thích hợp với khả 

năng xem mật độ lớn nhất được quy định trong các bản qui định kỹ thuật liên quan/tiêu 

chuẩn ngành và tiêu chuẩn mật độ của phim.  

- Báo cáo bao gồm phân tích hình ảnh phải xác định PTN thực hiện chụp ảnh. Báo 

cáo này cũng ghi lại số seri của báo cáo đã xác nhận đề cập đến tráng, rửa và xử lý ảnh.  

- Ảnh chụp tia X phải giữ lại tên PTN tráng, rửa và xử lý.  

(2) Đọc ảnh chụp tia X  

PTN phải sẵn có các thiết bị để đọc phim (đèn đọc phim) trong điều kiện thuận lợi 

về ánh sáng. Các tiện nghi để đọc phim phải được đặt ở ví trí thích hợp, không bị nhiễu 

loạn khi thao tác viên đọc phim.  

(3) Việc cho mượn ảnh chụp tia X  

Các ảnh chụp tia X phải duy trì các tính chất vốn có của nó như trong hồ sơ thử 

nghiệm ban đầu. Nếu khách hàng muốn giữ lại ảnh chụp thì có 2 qui định sau được 

BoA có thể chấp nhận: 

(3.1)  PTN có thể cho khách hàng mượn ảnh chụp tia X với các điều kiện:  

- PTN phải có quyền truy nhập và lấy lại ảnh chụp;  

- Khách hàng phải thoả thuận bằng văn bản rằng có phương tiện phù hợp để lưu giữ 

ảnh chụp;  

- Việc cho mượn phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm đã ban hành cho 

khách hàng hoặc ghi lại trong một cuốn sổ riêng;  

- Thừa nhận việc đã nhận ảnh chụp tia X và thoả thuận cung cấp phương tiện phù 

hợp để lưu giữ ảnh chụp của khách hàng phải gửi tới PTN (ví dụ: hình thức văn bản).  

(3.2) PTN có thể làm thành 2 ảnh chụp tia X và một ảnh được giữ lại tại PTN.  

Nếu các bên liên quan trong một hợp đồng mà các điều khoản trong hợp đồng trái 

với các yêu cầu về việc lưu giữ ảnh chụp nêu trên thì PTN phải có trách nhiệm thông 
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báo lại với BoA để có được sự đồng ý về quy định thay đổi. Các qui định thay đổi này 

phải đề cập nội dung các mục đã liệt kê trong phần (a) trên.  

(4) Lưu giữ ảnh chụp bằng tia X  

Các ảnh chụp bằng tia X phải được lưu giữ tối thiểu là 3 năm. Khi kết thúc 3 năm 

ảnh được hủy (hoặc trao cho khách hàng giữ…) Quá trình hủy phải được lập thành hồ 

sơ lưu tại PTN.  

b) SIÊU ÂM  

(1) Khi các yêu cầu về ghi chép và báo cáo không được xác định thì hồ sơ cho mỗi 

công việc phải cung cấp tối thiểu các thông tin sau:  

- Thiết bị đã sử dụng (máy dò vết nứt, máy dò, độ đồng đều, góc);  

- Đánh giá độ nhạy;  

- Quá trình chuẩn bị bề mặt;  

- Kỹ thuật hoặc phương pháp thử;  

- Các vị trí quét.  

- Mã và các đặc tính được sử dụng;  

- Phần được thực hiện thử;  

- Mô tả, vị trí và kích thước của bất liên tục;  

- Các vị trí không thể kiểm tra;  

- Bất cứ sai khác so với phương pháp thử;  

- Các sửa chữa đã thực hiện và các vị trí thử lại.  

- Ngày thử nghiệm, nhân viên thử nghiệm 

c) BỘT TỪ  

(1) Khi các yêu cầu về ghi chép và báo cáo không được xác định thì hồ sơ cho mỗi 

công việc phải cung cấp tối thiểu các thông tin sau:  

- Tình trạng bề mặt mẫu thử. 

- Phương tiện thử. 

- Nguồn dòng điện và cường độ. 

- Phương pháp từ hóa. 

- Mô tả, vị trí và kích thước của các chỉ thị. 

- Chủng loại hồ sơ sử dụng thường xuyên (nếu sử dụng). 

- Phương pháp chuẩn bị bề mặt. 

- Ngày thử nghiệm, nhân viên thử nghiệm 

d) THẨM THẤU  

(1) Khi các yêu cầu về ghi chép và thông báo không được xác định thì báo cáo và 

tài liệu ghi chép công việc thực hiện hàng ngày phải bao gồm ít nhất thông tin sau:  

- Phương tiện thử; 

- Phương pháp kiểm tra; 

- Phương pháp chuẩn bị bề mặt; 

- Thời gian áp dụng chất thẩm; 

- Thời gian áp dụng chất hiện; 

- Thời gian chuyển thành thể nhũ tương (nếu có thể); 
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- Mô tả, vị trí và kích thước của chỉ thị; 

- Chủng loại hồ sơ sử dụng thường xuyên (nếu sử dụng); 

- Ngày thử nghiệm, nhân viên thử nghiệm  

e) NGOẠI QUAN  

(1) Khi các yêu cầu về ghi chép và thông báo không được xác định thì báo cáo và 

tài liệu ghi chép công việc thực hiện hàng ngày phải bao gồm ít nhất thông tin sau:  

- Tiêu chuẩn sản phẩm, đặc tính kỹ thuật kỹ thuật, mã của sản phẩm, thủ tục thử 

nghiệm bao gồm mọi hình ảnh tham chiếu; 

- Ngày và ví trí kiểm tra; 

- Tên nhân viên thực hiện kiểm tra; 

- Xác định các mẫu, vị trí kiểm tra và lĩnh vực không được kiểm tra; 

- Điều kiện tại thời điểm kiểm tra:  

+ Ánh sáng: tự nhiên hoặc nhân tạo  

+ Tiếp cận: mọi giới hạn (định vị bộ phận cấu thành, hình học của bộ phận hợp 

thành)  

+ Tình trạng bề mặt. 

- Thiết bị đo được sử dụng bao gồm cả các thiết bị khuyếch đại hình ảnh; 

- Phương pháp thử và việc lựa chọn thủ tục thử nghiệm thích hợp; 

- Các phát hiện khi đánh giá ngoại quan bao gồm cả phù hợp với các đặc tính kỹ 

thuật liên quan; 

- Mọi bản tóm tắt liên quan. 

4.3.4 Độ không đảm bảo đo (7.6) 

4.3.4.1  Yêu cầu chung 

(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). 

4.3.4.2  Một số lưu ý: 

(1) Có những thành phần định tính và định lượng của độ không đảm bảo trong 

NDT. Các thành phần định tính liên quan đến độ không đảm bảo của việc phát hiện và 

độ không đảm bảo của việc phân loại. Sự ảnh hưởng của những thành phần này mang 

tính chất đặc thù khác xa độ không đảm bảo đo. Với bản chất của các phép thử NDT có 

mức độ chủ quan nhất định, cản trở việc áp dụng các tiếp cận toán học hay mô hình 

chuẩn. Có rất nhiều yếu tố khác nhau từ thử nghiệm này tới thử nghiệm khác và đóng 

góp vào độ không đảm bảo của việc phát hiện, độ không đảm bảo của việc phân loại và 

độ không đảm bảo của phép đo. Kết quả là các phép thử NDT thường được xem như 

định tính hoặc bán định lượng, mặc dù thường xuyên báo cáo dưới dạng các giá trị số 

học. 
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(2) Nhân viên PTN nên xem xét tới độ không đảm bảo của phát hiện, phân loại và 

phép đo khi kiểm tra hoặc xác nhận giá trị sử dụng mới/kiểm tra mới liên quan đến các 

kỹ thuật NDT. Việc xem xét phải bao gồm các thành phần chính ảnh hưởng tới việc ước 

lượng độ không đảm bảo. Các PTN nên nhấn mạnh đặc biệt tới kiến thức của người 

thực hiện khi có thể có các phát hiện không liên tục kết hợp cùng với việc tránh các dữ 

liệu sai. 

(3) Ước lượng và báo cáo độ không đảm bảo đo không cần thiết cho các phép thử 

định tính hoặc bán định lượng, hoặc cho các phép thử mà các thành phần định tính là 

các thành phần chính của độ không đảm bảo. Tuy nhiên, khi tình huống nảy sinh yêu 

cầu đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chí kết quả dưới dạng số học, độ không đảm bảo 

đo phải được xem xét. Các PTN cần tính độ không đảm bảo đo cho mọi phép thử định 

lượng. 

(4) Với các phép thử định tính hoặc bán định lượng, các PTN nên xác định các 

yếu tố đóng góp vào độ không đảm bảo, mức độ đóng góp dựa trên mức quan trọng và 

có các hành động tiếp theo để kiểm soát chúng nhiều nhất có thể. 

(5) Ảnh hưởng của các yếu tố đóng góp vào độ không đảm bảo trong NDT có thể 

làm giảm thiểu bởi các hành động và quá trình như: 

a) Sử dụng các thiết bị được chuẩn hóa chính xác và định kỳ kiểm tra hoạt động 

của thiết bị; 

b) Phép thử được thực hiện bởi nhân việc có chứng chỉ hoặc phê duyệt cho thử 

nghiệm NDT; 

c) Thử theo các tiêu chuẩn có chất lượng; 

d) Sử dụng các kỹ thuật bổ xung trong trường hợp khó hoặc không thường gặp; 

e) Sử dụng kỹ thuật chuyên dụng phù hợp cho trường hợp cho các trưởng hợp đặc 

thù; 

f) Quá trình kiểm soát như định kỳ tiến hành trên các đối tượng có chứa các tính 

chất không liên tục; 

g) Thử nghiệm trong điều kiện môi trường có lợi cho việc tiến hành thử nghiệm 

(điều này khó có thể đạt được thường xuyên); 

h) đào tạo toàn diện nhân viên; 

i) Chương trình đánh giá năng lực thực hiện NDT một cách nghiêm ngặt; 

j) Hiểu biết sâu sắc về đối tượng được kiểm tra (thành phần, các kiểu suy 

giảm…). 

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 hoạt 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). 
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(3) Chương trình thử nghiệm thành thạo nội bộ 

PTN phải lập thành văn bản chương trình thử nghiệm thành thạo nội bộ áp dụng 

cho tất cả các nhân viên được uỷ quyền ký và bao gồm các chi tiết cụ thể về các yêu 

cầu tối thiểu. 

PTN phải xác định phạm vi của công việc thực hiện và quy mô của chương trình. 

Các công việc khác nhau có yêu cầu những phương pháp thử nghiệm thành thạo khác 

nhau không chỉ bó gọn trong công việc hàng ngày /lặp lại. 

a) Trách nhiệm và phạm vi  

Thủ tục phải bao gồm chi tiết: 

- Trách nhiệm thiết lập và điều hành chương trình thử nghiệm thành thạo nội bộ 

bao gồm thực hiện thử nghiệm nội bộ và đánh giá kết quả thử nghiệm; 

-  Phạm vi và chủng loại của chương trình thử nghiệm nội bộ sẵn có; 

-  Các phương pháp được sử dụng để xác định và kiểm tra xác định kích thước và 

ví trị gián đoạn hiện tại của mẫu thử nghiệm; 

-  Bản hướng dẫn cho các người giám sát về thử nghiệm thành thạo; 

-  Việc lập báo cáo kết quả của mỗi chương trình cho các bên tham gia; 

- Các bước đã thực hiện để đảm bảo tính an toàn và ngăn chặn việc tiếp cận không 

được phép đối với dữ liệu mẫu thử. 

b) Tần suất thử nghiệm thành thạo 

PTN phải duy trì một kế hoạch thử nghiệm thành thạo nội bộ và phải bao gồm ít 

nhất các thông tin sau: 

- Một phép thử cơ bản cho mỗi nhân viên mà từ đó có thể cho rằng nhân viên đó 

đủ khả năng thực hiện các phương pháp thử khác. 

- Một phép thử thành thạo cho từng nhân viên đối với từng phương pháp thử ít 

nhất là 01 lần trong 5 năm. 

c) Mẫu thử thành thạo 

PTN phải duy trì một danh mục các mẫu thử nội bộ. Danh mục này phải bao gồm 

tối thiểu các thông tin sau: 

- Mã hoá mẫu thử; 

- Mô tả mẫu thử; 

- Chủng loại vật liệu; 

- Phương pháp thử nghiệm có thể áp dụng; 

- Nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng; 

- Ngày nhận; 

- Các chi tiết về vị trí và chủng loại của sự gián đoạn hiện tại; 

- Dữ liệu đối với mỗi mẫu thử ghi chi tiết chuẩn mực đạt/không đạt yêu cầu; 

d) Hướng dẫn cho các thao tác viên NDT 

PTN phải thiết lập hướng dẫn chi tiết các cho thao tác viên NDT trước khi thực 

hiện thử nghiệm thành thạo và hướng dẫn phải bao gồm: 

- Kỹ thuật sử dụng; 

- Ghi lại thông tin và nhận xét; 

- Hình thức và yêu cầu ghi báo cáo; 
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- Tiêu chuẩn áp dụng; 

- Giới hạn thời gian; 

- Chi tiết mẫu thử để tạo điều kiện cho việc thực hiện (ví dụ: Hình học của mối 

hàn). 

e) Thực hiện thử nghiệm: 

Phải ghi lại các chi tiết về cách thức thực hiện thử và người chịu trách nhiệm giám 

sát và ghi kết quả các quan sát trong khi thử nghiệm. Nếu cần thiết, ghi lại các quan trắc 

khi tiến hành thử nghiệm. 

f) Đánh giá kết quả 

Bản hướng dẫn, các yêu cầu và trách nhiệm để đánh giá kết quả thử nghiệm và hồ 

sơ thử nghiệm được lập và thử. Các kết quả phải được đánh giá dựa vào chuẩn mực để 

đánh kết quả đạt/không đạt đã được lập thành văn bản. Phải lưu giữ hồ sơ của lần đánh 

giá kết quả. 

g) Hành động khắc phục 

PTN phải thiết lập và lập thành văn bản các hành động khắc phục đã thực hiện của 

một thao tác viên NDT thực hiện không đạt thử nghiệm thành thạo. Các hành động khắc 

phục có thể bao gồm hoặc kết hợp với các hoạt động sau: 

- Thực hiện bổ sung đào tạo về lý thuyết; 

- Thực hiện bổ sung đào tạo về thực hành; 

- Thực hiện thử nghiệm lại; 

- Đánh giá lại mức độ chính xác mẫu thử nghiệm thành thạo đã sử dụng; 

- Nhân viên thử NDT thực hiện xem xét và thử nghiệm lại công việc đã thực hiện 

trước đó; 

- Thông báo cho khách hàng về các ảnh hưởng có thể xảy ra; 

- Phương pháp lựa chọn để đánh giá sự thành thạo. 

Nếu PTN không lớn để thực hiện chương trình thử nghiệm thành thạo nội bộ có 

hiệu quả thì PTN phải áp dụng các phương pháp lựa chọn thích hợp đáp ứng được các 

yêu cầu trên (ví dụ: Sử dụng cơ quan đánh giá bên ngoài). 

4.3.6 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 phép thử 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.  

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. 

4.4 Yêu cầu về hệ thống quản lý (điều 8) 

4.4.1 Kiểm soát hồ sơ (khoản 8.4) 

(1) Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 3 năm trừ khi có giao ước hợp đồng 

hoặc quy định pháp lý (8.4.1). 

4.3.2 Đánh giá nội bộ (khoản 8.8) 
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(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). 

4.3.3 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 NDT. 

- 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 

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. 
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- 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 dưới đây. 

Bảng 1: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM BỨC XẠ 

Thiết bị Tần suất Các thủ tục và khuyến nghị 

Thiết bị xử lý 

phim 
Tùy thuộc việc sử dụng Kiểm tra tấm chuẩn sử dụng bình thường 

Dải mật độ chuẩn 

được chứng nhận 

Theo khuyến cáo của 

nhà sản xuất (thường là 

5 năm kể từ ngày hiệu 

chuẩn gần nhất) 

Lưu giữ tránh xa ánh sáng và không sử 

dụng để kiểm tra mật độ thường xuyên 

Máy đo mật độ 

Tần suất đủ để đảm 

bảo sự ổn định của 

thiết bị 

Có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng 

dải mật độ chuẩn được chứng nhận 

(chuẩn mực chấp nhận là ±0,2 H&D) 

Máy đọc phim 

Tần suất đủ để đảm 

bảo sự ổn định của 

thiết bị 

Có thể được kiểm tra bằng cách đo ánh 

sáng qua dải mật độ chuẩn được chứng 

nhận (mật độ 3.0 hoặc hơn), cường độ 

sáng không thấp hơn 30 cd/m2. 

Hộp điều khiển X-

ray 

Ban đầu và sau khi 

sửa chữa 

Đảm bảo sự phù hợp của giá trị đọc kV và 

mA theo thông tin của nhà sản xuất. Khi 

có hư hỏng xảy ra hoặc không đảm bảo 

chính xác, cần kiểm tra lại. 

 

Bảng 2: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM SIÊU ÂM 

Thiết bị Tần suất Các thủ tục và khuyến nghị 

Khối chuẩn và khối 

chuẩn tham chiếu 

Trước khi sử dụng lần 

đầu 

Với khối chuẩn cần có bản công bố về 

sự phù hợp với quy định kỹ thuật của 

nhà sản xuất. Với khối chuẩn chế tạo nội 

bộ, cần văn bản hóa về sự phù hợp với 

các quy định kỹ thuật có liên quan. Với 

tất cả các khối chuẩn, các kích thước 

phải được kiểm tra bằng cách sử dụng 

thiết bị đo phù hợp. Thiết bị đo sử dụng 

tùy thuộc vào độ chính xác cụ thể 
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 Định kỳ Kiểm tra ngoại quan tình trạng 

Đồng hồ đo chiều dầy 

hiện số 

Một phần công việc 

thiết lập ban đầu 

(trước khi sử dụng, 

hàng ngày) 

Công việc thiết lập ban đầu yêu cầu 

kiểm tra một dải chiều dày, hồ sơ phải 

xác định khối chuẩn sử dụng trong quá 

trình thiết lập. Giá trị chiều dày thực tế 

phải được lưu giữ định kỳ. 

Máy siêu âm 

Phải phù hợp với yêu 

cầu của tiêu 

chuẩn/phương pháp 

thử sử dụng 

Xem Chú thích 1  

Tuyến tính ngang 

 
12 tháng  

Tuyến tính dọc 12 tháng  

Tổng thể 

Trước khi sử dụng ban 

đầu và sau khi sửa 

chữa thiết bị 

 

Đầu dò 

Phải đáp ứng yêu cầu 

của tiêu chuẩn/phương 

pháp sử dụng 

Xem Chú thích 1 

Chùm tia (khi phương 

pháp xác định kích 

thước chùm tia được 

quy định) 

 

1 tháng  

Độ phân giải 3 tháng  

Mã hiệu đầu dò, góc 

và độ chuẩn trực 

Một phần công việc 

thiết lập (trước khi sử 

dụng, hàng ngày) 

Không yêu cầu nếu không có quy định 

cụ thể trong quy trình 

Vùng chết Không áp dụng Phạm vi sử dụng phải ngoài vùng chết 

Chú thích 1: Khi yêu cầu kiểm tra không được xác định trong phương pháp/tiêu 

chuẩn đã ban hành, PTN phải thực hiện theo các khuyến cáo của nhà sản xuất khi lập các 

yêu cầu với việc kiểm tra thiết bị. 

Bảng 3: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM BỘT TỪ 

Thiết bị Tần suất Các thủ tục và khuyến nghị 

Thiết bị từ tính 

Đáp ứng yêu cầu của 

phương pháp thử sử 

dụng 
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Điện từ AC (gông) 6 tháng 

Mẫu thử khối lượng phải được kiểm tra 

định kỳ theo quy định của quy trình thử 

(khả năng nâng ít nhất 4.5 kg khi khoảng 

cách giữa các cực là 75mm và 300mm) 

Điện từ DC 6 tháng 

Lực nâng ít nhất là 18 kg (40lb) tại 

khoảng cách giữa các cực từ là lớn nhất. 

Nếu khoảng cách giữa các cực là thấp 

hơn hoặc tương đương với 75 mm thì 

nam châm phải có khả năng nâng không 

dưới 0.24 kg trên mm của khoảng cách 

giữa các cực. 

Nam châm vĩnh cửu 

 
1 tháng Như điện từ DC 

Bench 12 tháng 
Đáp ứng yêu cầu của quy trình (ví dụ BS 

6072) 

Thiết bị đo ánh sáng 

trắng /Ánh sáng đen. 

Tần suất đủ để đảm bảo 

sự ổn định của thiết bị 

Có thể được kiểm tra nội bộ bằng cách sử 

dụng máy đo chuẩn 

 

Kiểm tra hàng tuần nếu 

thiết bị sử dụng toàn 

thời gian, nếu không, 

tần suất cần đủ để đảm 

bảo yêu cầu của ánh 

sáng đầu ra  

10 W/m2 ở khoảng cách 380 mm 

Thiết bị đo ánh sáng 

đen 

 

Tần suất đủ để đảm bảo 

sự ổn định của thiết bị  

Có thể được kiểm tra nội bộ bằng cách sử 

dụng máy đo chuẩn  

 

Bảng 4: THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM THẨM THẤU 

Thiết bị Tần suất Các thủ tục và khuyến nghị 

Thiết bị đo ánh sáng 

trắng 

Tần suất đủ để đảm bảo sự ổn 

định của thiết bị 

Có thể được kiểm tra nội bộ bằng 

cách sử dụng máy đo chuẩn 

Ánh sáng đen 

Kiểm tra hàng tuần nếu thiết bị 

sử dụng toàn thời gian, nếu 

không tần suất cần đủ để đảm 

bảo yêu cầu của ánh sáng đầu ra 

10 W/m2 tại khoảng cách 380 

mm 

Thiết bị đo ánh sáng 

đen 

Tần suất đủ để đảm bảo sự ổn 

định của thiết bị 

Có thể được kiểm tra nội bộ bằng 

cách sử dụng máy đo chuẩn. 

 


