
 

SỞ KH&CN BẮC KẠN  

TRUNG TÂM ƢD KH-CN VÀ  

TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

Số:       /TTƯDKHCN&TĐC 

V/v Thông báo các lĩnh vực dịch vụ  

đo lường, thử nghiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

             

        Bắc Kạn, ngày         tháng 04 năm 2021 

  

Kính gửi: - Các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng phương tiện đo; 

- Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 /09/ 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/ 7/ 2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-

BKHCN  ngày 26 tháng 09 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

Căn cứ Quyết định số 207.2020/QĐ-VPCNCL ngày 05/03/2020 của Văn 

phòng công nhận chất lượng - Bộ KH&CN về việc công nhận phòng thử nghiệm 

mang số hiệu ViLas 380; 

Nhằm mục đích tăng cường phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Kạn cung cấp dịch vụ KHCN bao gồm 

các lĩnh vực như sau:  

Kiểm định: Cột đo xăng dầu, cân phân tích, cân kỹ thuật, câu thông dụng, 

công tơ điện, đồng hồ nước lạnh, Taximet, huyết áp kế và một số thiết bị y tế; 

Đo diện trở tiếp đất (thu lôi chống sét); Thử nghiệm vật liệu xây dựng.... 

(Có danh mục kiểm định và thử nghiệm kèm theo). 

Vậy đơn vị thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về kiểm định, 

thử nghiệm các lĩnh vực trên xin liên hệ đến: 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ  và Tiêu chuẩn Đo lƣờng 

Chất lƣợng tỉnh Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ 1A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

Điện thoại liên hệ: 0209 3812 658 hoặc 0989 650 786 (Ông Lê Quý Hiếu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, P TĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Sầm Văn Bình 



 

DANH MỤC KIỂM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM PHƢƠNG TIỆN ĐO 

(Kèm theo Công văn số .......  /TTƯDKHCN&TĐC ngày        /04/2021) 

 

I. Lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn phƣơng tiện đo 

TT Tên phƣơng tiện đo Phạm vi đo 
Cấp/độ  

chính xác 

Chế độ  

kiểm định 

Ghi 

chú 

1 Cân phân tích đến 1000 g 1 

Kiểm định 

Ban đầu, 

định kỳ, sau 

sửa chữa 

 

2 Cân kỹ thuật  đến 20 kg 2 

3 Cân bàn  đến 2,5 t 3 

4 Cân đĩa đến 60 kg 3 

5 Cân đồng hồ lò xo đến 200 kg 4 

6 Cột đo xăng dầu Q đến 90 L/min 0,5 

7 
Đồng hồ đo nước lạnh cơ 

khí, DN(15 ÷ 20) mm  
Qn đến 2,5 m

3
/h A; B  

8 
Công tơ điện xoay chiều  

kiểu cảm ứng 1 pha 

U đến 300 V 

I đến 120 A 
0,5 

9 
Công tơ điện xoay chiều  

kiểu điện tử 1 pha 

U đến 300 V  

I đến 120 A 
0,5 

10 
Công tơ điện xoay chiều  

kiểu cảm ứng 3 pha 

U đến 415 V/pha 

I đến 120 A/pha 
0,5 

11 
Công tơ điện xoay chiều  

kiểu điện tử 3 pha 

U đến  415 V/pha 

I đến 120 A/pha 
0,5 

12 
Phương tiện đo điện trở tiếp 

đất 
(10

-1
 ÷ 10

4
) Ω ± 1% 

13 Huyết áp kế thủy ngân (0 ÷ 300) mmHg 
đến ± 3 

mmHg 

14 Huyết áp kế lò xo (0 ÷ 300) mmHg 
đến ± 3 

mmHg 

15 Taximet 
Quãng đường ± 2 %

 
 

Thời gian chờ ± 0,2 %
 
   

II. Lĩnh vực thử nghiệm: Đo điện trở hệ thống tiếp địa nốt đất 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu đƣợc thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lƣợng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phƣơng pháp thử 

Test method 

1 

Hệ thống  

nối đất 

Ground 

system 

Đo điện trở nối đất 

Measurement of earth resistance 
(0 ~ 1999) Ω IEEE Std 81:2012 



 

III. Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu đƣợc 

thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lƣợng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phƣơng pháp thử 

Test method 

1 
Bê tông 

Concrete 

Xác định cường độ nén 

Determination of compressive 

strength 

Fmax 2000 kN TCVN 3118:1993 

2 

Vữa xây 

dựng 

Mortar for 

masonry 

Xác định cường độ uốn và nén của 

vữa đã đóng rắn 

Determination of flexural and 

compressive strength of hardened 

mortars 

Fmax 270 kN 
TCVN 3121-

11:2003 

3 Thép tròn - 

thép thanh 

vằn 

Steel bars - 

steel ribb bars 

Thử kéo 

Tensile testing 
Fmax 1800 kN 

TCVN 197-1:2014 

TCVN 9737-

1:2013 

4 
Thử uốn 

Bend testing 
- TCVN 198:2008 

5 

Đất xây dựng 

Soils 

Xác định khối lượng riêng trong 

phòng thí nghiệm 

Laboratory methods for 

determination of density 

- TCVN 4195:2012 

6 

Xác định thành phần hạt trong 

phòng thí nghiệm 

Laboratory methods for particle - 

size analysis 

- TCVN 4198:2014 

7 

Xác định độ chặt nền móng đuờng 

bằng phễu rót cát 
(x)

 

Determination of road foundation 

tightness by sanding hopper  

- 22TCN 346-06 

8 

Xác định độ ẩm và độ hút ẩm 

trong phòng thí nghiệm 

Laboratory methods for 

determination of moisture and 

hydroscopic water amount 

- TCVN 4196:2012 

9 

Xác định độ chặt tiêu chuẩn trong 

phòng thí nghiệm 

Laboratory methods for 

determination of compaction 

characteristics 

- TCVN 4201:2012 



 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu đƣợc 

thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lƣợng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phƣơng pháp thử 

Test method 

10 

Cốt liệu cho 

bê tông và 

vữa (đá, cát, 

sỏi) 

Aggregates 

forconcrete 

and mortar 

Xác định thành phần hạt 

Determination of partical size 

distribution 

- 
TCVN 7572-

2:2006 

11 

Cốt liệu cho 

bê tông và 

vữa (đá, cát, 

sỏi) 

Aggregates 

forconcrete 

and mortar 

Xác định khối lượng riêng, khối 

lượng thể tích và độ hút nước  

Determination of apparent specific 

gravity, bulk specific gravity and 

water absorption 

- 
TCVN 7572-

4:2006 

12 

Xác định khối lượng riêng, khối 

lượng thể tích xốp và độ hút nước 

của đá gốc và hạt cốt liệu lớn 

Determination of apparent specific 

gravity, bulk specific gravity and 

water absorption of original stone 

and coarse aggregate particles 

- 
TCVN 7572-

5:2006 

13 

Xác định khối lượng thể tích xốp 

và độ hổng 

Determination of bulk density and 

voids 

- 
TCVN 7572-

6:2006 

14 
Xác định độ ẩm 

Determination of moiture 
- 

TCVN 7572-

7:2006 

15 

Xác định hàm lượng bùn, bụi, 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 fine 

aggregate 

- 
TCVN 7572-

8:2006 

16 

Xác định tạp chất hữu cơ 

Determination of organic 

impurities 

- 
TCVN 7572-

9:2006 

17 

Xác định độ nén dập và hệ số hoá  

mềm của cốt liệu lớn 

Determination of crushing value 

(ACV) and softening coefficient of 

coarse aggregate 

- 
TCVN 7572-

11:2006 



 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu đƣợc 

thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lƣợng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit  of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phƣơng pháp thử 

Test method 

18 

Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt 

trong cốt liệu lớn 

Determination of elongation and 

flakiness index of coarse 

aggregate 

- 
TCVN 7572-

13:2006 

19 

Gạch xây 

Bricks 

Xác định cường độ nén 

Determination of compressive 

strength 

Fmax 270 kN 
TCVN 6355-

2:2009 

20 
Xác định cường độ uốn 

Determination of bending strength 
- 

TCVN 6355-

3:2009 

21 
Xác định độ hút nước 

Determination of water absorption 
- 

TCVN 6355-

4:2009 

22 

Xi măng 

Cement 

Xác định độ mịn 

Phương pháp sàng 0,09mm  

Determination of fineness 

Retained on sieve 0,09mm 

(0,1 ~ 3) % TCVN 4030:2003 

23 

Xác định thời gian đông kết và độ 

ổn định thể tích    

Determination of setting time and 

soundness 

60 ~ 250  

phút/ Minutes 
TCVN 6017:2015 

24 
Xác định cường độ  

Determination of strength 
- TCVN 6016:2011 
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