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GIỚI THIỆU CHUNG 

Tên: PHÒNG THÍ NGHIỆM VR LAB02 & LAS XD891 - VIỆN NGHIÊN CỨU 

CHẾ TẠO TÀU THỦY 

Địa chỉ: 44 Hòn Rớ - Phước Đồng – Nha Trang. 

Điện thoại:  058 3715189    3714377  Fax: 058 3714025 

Website: www.vientauthuy.com.vn 

 Đã được Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận: Giấy “Chứng nhận công 

nhận” số 105/11CN02 công nhận Phòng thí nghiệm của Đơn vị được phép thực 

hiện, đáp ứng yêu cầu của Đăng Kiểm Việt Nam, với mã số VRLAB-02 

 Đã được Bộ xây dựng cấp quyết định công nhận: 

Quyết định số 77/QĐ-BXD công nhận Phòng thí nghiệm của Đơn vị được phép thực 

hiện các phép thử  đáp ứng yêu cầu của Bộ xây dựng, với mã số LAS-XD 891 

 Hiện nay chúng tôi có khả năng thực hiện 

- Kiểm nghiệm sức bền (Uốn, kéo, nén, va đập) và độ lão hoá của các loại vật liệu 

- Phân tích thành phần kim loại. 

- Thực hiện NDT (kiểm tra không phá huỷ) các kết cấu kim loại và composite. 

- Kiểm nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng. 

- Kiểm tra siêu âm cọc khoan nhồi và các kết cấu bê tông khác. 

1. Phòng thí nghiệm: 

- Phòng thí nghiệm VR LAB-02 & LAS-XD891 trực thuộc Viện Nghiên Cứu Chế 

Tạo Tàu Thủy được trang bị các thiết bị hiện đại với đội ngũ cán bộ nghiên cứu và cán 

bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kiểm tra vật liệu, kiểm tra không 

phá hủy kết cấu thép đóng tàu và các kết cấu thép, bê tông chuyên ngành xây dựng. 

Danh sách cán bộ kỹ thuật của phòng thí nghiệm: 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Công việc được 

giao hiện nay 

Thâm niên 

trong lĩnh vực 

thử nghiệm 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Phạm Văn Thu 1970 Thạc sĩ 

KTTT 

Trưởng phòng 

Phụ trách chung 

10 năm  

02 Đinh Đức Tiến 1973 Thạc sĩ 

KTTT 

Kiểm tra cơ tính 

vật liệu 

10 năm  

03 Huỳnh Tấn Đạt 1978 Kỹ sư Kiểm tra NDT 7 năm  

04 Nguyễn văn Hiền 1984 Kỹ sư Kiểm tra cơ tính 

vật liệu 

4 năm  

05 Nguyễn xuân Tuấn 1984 Kỹ sư Kiểm tra NDT 5 năm  

06 Nguyễn Võ An 1988 Trung cấp Bảo dưỡng thiết bị 3 năm  

07 Vũ Văn Du 1988 Kỹ sư Kiểm tra NDT 3 năm  

08  Vũ Văn Duẩn 1986 Kỹ sư Kiểm tra cơ tính 

vật liệu 

4 năm  
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- Hiện nay nhờ có đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, nhờ kinh nghiệm tích lũy 

qua thời gian hoạt động, năng lực của phòng thí nghiệm  được nâng cao về chất, trong 

năm 2009 chúng tôi đã thực hiện các phép thử cho các công ty trong nước như sau: 

TT Tên phép thử, loại 

phép thử 

Tiêu chuẩn làm cơ sở 

để tiến hành thử 

Số mẫu thử 

trong 1 năm 

Nguồn mẫu Ghi 

chú 

01 Kiểm tra qui trình 

thép đóng tàu 
DNV Rules 1200 Hyundai  

02 Kiểm tra qui trình 

thép đóng tàu và NDT 
VR or BV Rules 1128 Đóng tàu 

Cam Ranh 

 

03 Kiểm tra qui trình 

thép đóng tàu và NDT 
VR or BV Rules 426 Đóng tàu 

Nha Trang 

 

04 Kiểm tra vật liệu phi 

kim loại 
VR  Rules 18 Sông Lô  

05 Kiểm tra vật liệu phi 

kim loại 
VR  Rules 10 CNTT   

06 Kiểm tra vật liệu  JIS G 3101 93 Z753  

- Trang thiết bị:  

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại nhất hiện nay như: 

1.1. Máy kiểm nghiệm cơ tính vạn năng CHT 4206 

 

- Nước sản xuất: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2009 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Lực tác dụng:    Công suất: 2000KN 

Phạm vi: 1 – 100% công suất 

     Độ chính xác: Ít hơn ±1% 

 + Tốc độ thử:   Phạm vi: 0-75 mm/phút 

 

 

 



 

   

 

1.2. Máy chup ảnh bức xạ Fox Rayzor 

 

- Nước sản xuất: Isarel 

- Năm sản xuất: 2008 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

 + Năng lượng lớn nhất của photon: 270KVP 

+ Khả năng xuyên thấu: 6 – 29mm 

 

1.3. Máy phân tích thành phần hóa học Spectrotest 

            

- Nước sản xuất: Đức 

- Năm sản xuất: 2008 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Công suất máy khi thử mẫu: 400W 

 + Phạm vi nhiệt độ máy làm viêc: 5 – 40
o
C 

 + Lượng khí tiêu thụ đối với điện cực quang học: 120l/h 

 

 

 



 

   

 

 

1.4.  Máy kiểm nghiệm cơ tính vạn năng HOUNSFIELD Model H 50 KS 

                                                  

- Nước sản xuất: Anh 

- Năm sản xuất: 1997 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

 + Lực tác dụng:    Phạm vi: 50 – 50.000 N 

     Độ chính xác: 0,1 N 

 + Khoảng hành trình: Phạm vi: 0,1 – 500 mm 

     Độ chính xác: 0,001 mm 

 + Tốc độ thử:   Phạm vi: 0,005 – 500 mm/phút 

     Độ chính xác: 0,001mm/phút 

 

1.5. Máy đo sức bền va đập TINIUS OLSEN 

 

       

- Nước sản xuất: Mỹ. 

- Năm sản xuất: 1998. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

 + Lực hấp thụ:  Phạm vi: 0 – 406 J 

     Độ chính xác: 0,5 J 

 + Loại vật liệu thử: thép, composite, các kim loại khác... 



 

   

 

1.6. Máy kiểm nghiệm độ lão hóa SOLABOX 1500-e 

- Nước sản xuất: Ý. 

- Năm sản xuất: 1998. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

 + Cường độ bức xạ cường hóa : 0 – 1000 W/m
2
. 

 + Nhiệt độ cường hóa: 30 – 100
o
C. 

 + Loại vật liệu thử: composite, các loại vật liệu có nguồn gốc hữu cơ... 

        

 

1.7. Máy dò khuyết tật bằng siêu âm EPOCH III B - 2400 

                                    

- Nước sản xuất: Mỹ. 

- Năm sản xuất: 2000. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Dải đo: 0 – 500 mm. 

+ Độ chính xác: 0,01 mm. 

+ Vật liệu kiểm tra: composite, thép và các kim loại khác.  

 



 

   

 

1.8. Máy đo độ dày bằng siêu âm 25DL – HP - 2200 

- Nước sản xuất: Mỹ. 

- Năm sản xuất: 2000. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Dải đo: 0,08 – 50 mm. 

+ Độ chính xác: 0,01 mm. 

+ Vật liệu: composite, thép và các kim loại khác. 

                   

 

1.9. Máy đo nồng độ hơi Styren KWIK  DRAW 2261 

 

- Nước sản xuất: Đức. 

- Năm sản xuất: 2000. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Dải đo: 5 – 2500 PPM. 

+ Dùng cho ống dò khí Styren. 

- Mục đích sử dụng thiết bị: kiểm tra nồng độ hơi Styren ở phân xưởng chế thử . 

 



 

   

 

1.10. Máy đo độ ẩm gỗ DELMHORST RDM – 2S 

- Nước sản xuất: Mỹ. 

- Năm sản xuất: 2000. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Dải đo: 4,5 – 60%. 

+ Nhiệt độ làm việc 0 – 50
o
C. 

- Mục đích sử dụng thiết bị: kiểm tra độ ẩm của các loại gỗ   

 

 

 

1.11. Máy đo độ rung ORION VM 82 

                                                   

- Nước sản xuất: Nhật. 

- Năm sản xuất: 1999. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

+ Dải đo:    Vận tốc: 0,1 – 1000 m/s. 

    Gia tốc: 0,02 – 200 m/s
2
. 

+ Gia tốc kế PV57 có tần số từ 3 Hz – 5 kHz. 

- Mục đích sử dụng thiết bị: kiểm tra độ rung (dao động) của máy chính và các cơ cấu 

khác trong tàu composite, các cơ cấu, máy trong thực tế.... 

 



 

   

 

1.12.  Máy đo nồng độ bụi EPAM - 5000 

 

- Nước sản xuất: Mỹ. 

- Năm sản xuất: 1999. 

- Thông số và tính năng kỹ thuật: 

 + Đo bụi toàn phần và bụi hô hấp với cỡ hạt từ 0,1 – 100 m. 

 + Dải đo: 0,001 – 20 mg/m
3
. 

 + Độ chính xác: 5%. 

- Mục đích sử dụng thiết bị: kiểm tra nồng độ bụi toàn phần và nồng độ bụi hô hấp trong 

phân xưởng chế thử cũng như ở các vị trí có yêu cầu. 

1.13. Máy thử độ cứng cầm tay MITUTOYO HARDMATIC HH-140 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Nhaät. 

- Naêm saûn xuaát: 1999. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Ño caùc ñoä cöùng: HB, HB, HRB, HRC, HS. 

 + Ño aùp löïc (N/mm
2
). 

 + Giao dieän vôùi maùy tính: RS – 232 C Digimatic.  

 

 



 

   

 

1.14. Tủ làm lạnh mẫu 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Nhaät. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dung tích 138 lít. 

 + Phạm vi nhiệt độ: 0 ÷ -35
o
C  

 

1.15. Máy trộn vữa bằng tay/tự động 

              

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Vận hành ở cả chế độ bằng tay và tự động 

 +  Dung tích thùng trộn ≥ 4.7 lít 

 + Tốc độ đồng trục: 140 hoặc 285 vòng/phút 

 + Tốc độ hành tinh: 62 hoặc 125 vòng/phút 

 

 



 

   

 

 

1.16. Bàn dằn tạo mẫu xi măng 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Thiết kế để đúc mẫu xi măng 40 x 40 x 160 mm 

 + Máy gồm có bàn đựng khuôn quay trên trục cam 60v/ph. 

1.17. Máy nén xi măng tự động 

      

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Tải trọng nén tối đa: ≥ 250 kN 

 + Độ chính xác toàn giải đo ≤ ±1% 

 



 

   

 

 

1.18. Khung Vicat trọn bộ 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Trọng lượng phần rơi cả kim: 300g 

 + Kim mũ ĐK: 1.1mm 

 + Kim ĐK: 1 mm 

 + Kim ĐK: 10 mm 

1.19.Thùng luộc khuôn 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dung tích ≥ 31 lít. 

 + Điều khiển nhiệt độ chính xác. Tăng nhiệt đến điểm sôi trong 30 phút, cài đặt 

được chế độ tự động ngắt nguồn. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

1.20.Tủ dưỡng mẫu 

      

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dung tích ≥ 400 lít 

 + Khoảng nhiệt độ: 27
o
C,  độ ẩm > 90% hoặc có dải rộng hơn 

 + Độ chính xác: ± 1
o
C 

1.21.Tủ sấy dung tích 100 lít 

                                            

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dung tích tối thiểu 100 lít  

 + Dãy nhiệt độ: 50 đến 250 ºC hoặc có dải rộng hơn 

 + Độ chính xác ≤ ±1% thang đo 

 

 

 

 



 

   

 

1.22. Máy nén uốn bê tông 200 tấn 

         

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Khả năng nén max: 2000 kN 

 + Độ chính xác: ≤ ±1% 

 + Đường kính tấm nén trên và tấm nén dưới ≥ Ø222 mm 

 + Khung thử uốn có khả năng thử được tối đa 100kN dùng cho các mẫu dầm có 

tiết diện 100x100 mm hoặc 150x150 mm, khoảng không dọc trục 164 mm, hành trình 

uốn 70 mm. 

 

1.23. Máy trộn bê tông rơi tự do 

  

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dung tích thùng trộn 150 lít 

 + Điện áp 220V, 50 Hz 

 

 

 



 

   

 

 

1.24. Súng thử bê tông 

     

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dải đo: bê tông có cường độ chịu nén từ 10 đến 70 N/sq.mm (Mpa). 

 + Năng lượng xung kích 2,207 J 

1.25. Máy định vị cốt thép trong bê tông 

    

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Khả năng đo :  - Đường kính cốt thép : Ø 2-50mm hoặc có dải rộng hơn 

- Chiều dầy lớp bê tông phủ : đến 180mm hoặc lớn hơn 

 

 

 

 



 

   

 

1.26. Máy siêu âm bê tông 

              

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Giải đo : 15 đến 6553 µs 

 + Độ phân giải ≤ 0.1 µs  

 

1.27. Bộ thiết bị đo module đàn hồi bê tông 

             

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Bộ đo module đàn hồi dùng cho mẫu trụ đk 150x300mm 

 + Đầu đo chuyển vị 0-5 mm hoặc có dải rộng hơn 

 + Tốc độ lấy mẫu ≥ 200kS/s 

 

 

 

 

 



 

   

 

1.28. Máy kinh vĩ điện tử 

                                

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Độ phóng đại ≥ 30x. Hệ số tính khoảng cách:100 

 + Độ chính xác đo góc ≤ 10’’.  

1.29. Máy lắc sàng 

 

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Sàng rung bằng phương pháp điện từ, rung theo 3 hướng (dọc, ngang và quay) 

 + Thích hợp với các sàng đường kính 200 mm, 250mm, 300mm, 315mm, 8" và 

12" 

 + Thời gian sàng có thể đặt tối thiểu từ 1-999 phút 

 

 

 

 



 

   

 

 

1.30. Bình tỉ trọng Lơ Satơlie 

      

- Nöôùc saûn xuaát: G7. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dung tích 250 lít 

+ Độ phân giải 0.5ml 

 

1.31. Cân kỹ thuật 150kg  

     

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Khả năng cân: 150Kg 

+ Độ phân giải ≤20g 

 



 

   

 

1.32. Khuôn Lơ satơlie 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dãn nở tối đa với gia tải 300g là 17.5±2.5mm 

1.33. Cân tỷ trọng 

       

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 Khả năng cân: ≥4100g 

 Độ phân giải ≤0.01g 

1.34. Cân kỹ thuật 

                                                   

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 



 

   

 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 Khả năng cân: 6Kg  

 Độ phân giải ≤1g 

1.35. Bộ dụng cụ đo độ sụt bê tông 

                                                  

1.36. Bàn rung tạo mẫu bê tông 

       

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Diện tích bàn rung ≥100x100cm 

 + Biên độ rung 0.5mm 

 + Tần số rung 50Hz (3000vg/ph) 

1.37. Máy siêu âm cọc khoan nhồi 

 

- Nöôùc saûn xuaát: USA. 



 

   

 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Đầu phát có kích thước dài 12cm, đường kính 32mm 

 + Đầu thu có kích thước dài 12cm, đường kính 32mm 

 + Cáp dài 100m có khớp nối chống nước 

1.38. Khuôn đúc 3 mẫu xi măng có tấm thủy tinh 

                                      

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Kích thước mẫu 40x40x160mm 

1.39. Bộ giá đo khuôn Lơ sactơlie 

 

- Nöôùc saûn xuaát: Trung Quốc. 

- Naêm saûn xuaát: 2008. 

- Thoâng soá vaø tính naêng kyõ thuaät: 

 + Dùng để kiểm tra độ đàn hồi của khuôn và độ dãn nở của khuôn 

 + Bộ giá đỡ vạch chia 1mm, quả gia tải 300g 

2. Định hướng tăng cường năng lực kiểm nghiệm 

- Đào tạo nhân lực : vừa đào tạo nâng cấp các cán bộ sẵn có, vừa tuyển thêm các 

nhân viên mới, phù hợp với các mục tiêu phát triển của đơn vị. 

- Tăng cường thiết bị chuyên dùng cho phòng thí nghiệm 



 

   

 

- Giấy đăng ký kinh doanh 

 
 



 

   

 

 

Giấy “Chứng nhận công nhận” số: 105/11CN02 công nhận Phòng thí nghiệm  

VRLAB-02. 

 

 
 



 

   

 

 

- Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm xây dựng LAS-XD 891 

 

      

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   

 

 

-  Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 

 


