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Lời nói đầu: 

BKLAB M02 : 2020 do Ban kỹ thuật phòng thử nghiệm BKLAB biên soạn. 



 

 

 

 

 

Máy Khoan - Quy trình thử nghiệm 

Drills - Testing procedure 

 

1 Phạm vi áp dụng 

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại thiết bị máy khoan. 

 

2 Giải thích từ ngữ  

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau: 

2.1 EUT (Equipment Under Test): thiết bị đang trong quá trình đo thử. 

2.2 AE (Auxillary Equipment): Thiết bị phụ trợ. Các thiết bị cần thiết để cung cấp cho 

EUT các tín hiệu theo yêu cầu trong chế độ làm việc bình thường và các thiết bị để giám 

sát chỉ tiêu của EUT. 

 

3 Các phép thử nghiệm 

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1. 

Bảng 1 

TT Tên phép thử nghiệm 
Theo điều, mục của 

quy trình 

1 Kiểm tra bên ngoài 7.1 

2 Kiểm tra kĩ thuật 7.2 

 Kiểm tra hoạt động  

3 Thử nghiệm đo lường 7.3 

 Nhiễu điện áp đầu nối nguồn vào (Nhiễu liên tục) 7.3.3.1 

 Nhiễu điện áp đầu nối nguồn vào (Nhiễu không liên 
tục) 

7.3.3.2 

 Công suất nhiễu  (30MHz - 300MHz) 7.3.3.3 

 

4 Phương tiện thử nghiệm 

Phải sử dụng các phương tiện dùng để thử nghiệm ghi trong bảng 2. 
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Bảng 2 

TT 
Tên phương tiện 

thử nghiệm 

Đặc trưng kỹ thuật và 

đo lường 

Áp dụng tại 

điều mục 

của QTTN 

1 
Máy phân tích tín hiệu/ Máy 

thu tín hiệu (gọi tắt là SA/R) 
(Signal Analyzer/ Receiver) 

 7.3.3.1 

7.3.3.2 

7.3.3.3 

2 
Bộ hạn chế RF 
(RF Limiter) 

 7.3.3.1 

7.3.3.2 

7.3.3.3 

3 
Mạng nguồn giả 
(LISN) 

 7.3.3.1 

7.3.3.2 

7.3.3.3 

4 
Kẹp hấp thụ 

(Absorbing Clamp) 

 
7.3.3.3 

5 
Cáp đo  
(Cable) 

 7.3.3.1 

7.3.3.2 

7.3.3.3 

 

5 Điều kiện chung thử nghiệm  

- Phòng thử nghiệm phải đảm bảo là phòng thử được công nhận có chức năng thử 

nghiệm.  

- Khi tiến hành các phép thử nghiệm, điều kiện thử nghiệm phải phù hợp với yêu cầu 

cụ thể từng phép thử. 

- Phòng thử nghiệm phải đảm bảo và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn điện . 

 

6 Chuẩn bị thử nghiệm 

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: 

- Đưa mẫu vào vị trí thử nghiệm, lắp đặt mẫu thử đúng theo quy trình. 

- Đối với từng phép thử nghiệm: lựa chọn chuẩn, phương tiện đo, phương tiện phụ phù 

hợp với từng phép thử. Đảm bảo rằng các phương tiện đo hoạt động bình thường, được 

hiệu chuẩn và còn hiệu lực. 

- Kiểm tra các điều kiện về môi trường, tiếp địa an toàn, và các quy định có liên  quan đến 

phép thử (đối với các yêu cầu đặc biệt sẽ được quy định cụ thể tại phép thử). 

- Chuẩn bị sơ đồ mạch của từng phép thử để sẵn sàng thử nghiệm.   

 

7  Tiến hành thử nghiệm 

7.1 Kiểm tra bên ngoài  

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: 

Kiểm tra nhãn mác của mẫu thử phải đảm bảo ghi tối thiểu các thông số cơ bản như 
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sau: 
 

- Hãng sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại  

- Kiểu/loại  

- Điện áp - Công suất/ Dòng điện 

 

7.1.2 Các thông số ghi trên nhãn mác của mẫu thử phải phù hợp với hồ sơ kỹ thuật 

do nhà chế tạo công bố. 

7.1.3 Kiểm tra bằng cách quan sát 

- Không có sự hư hỏng do cơ học, Vỏ và đầu nối điện ngoài phải còn nguyên vẹn, các cực 

đấu dây không bị nứt vỡ, đầu nối dây phải chắc chắn đảm bảo tiếp xúc tốt. 

7.2 Kiểm tra kỹ thuật 

Sau khi hoàn thành lắp đặt mẫu thử, cần cắm điện vào mạng điện lưới và kiểm tra các 

chức năng của mẫu thử có hoạt động bình thường. Thực hiện thử nghiệm đo lường khi đạt 

bước kiểm tra kỹ thuật.   

7.3 Thử nghiệm đo lường 

7.3.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2. 

7.3.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5. 

7.3.3 Thử nghiệm 

Mẫu thử được thử nghiệm đo lường theo trình tự  nội dung, phương pháp và yêu cầu 

sau đây: 

7.3.3.1 Thử nghiệm đo nhiễu điện áp tại nguồn thiết bị. (Nhiễu liên tục) 

 

TT Thiết bị 

1 Máy phân tích tín hiệu/ Máy thu tín hiệu (SA/R) 
(Signal Analyzer/ Receiver) 

2 Bộ hạn chế RF (RF Limiter) 

3 Mạng nguồn giả (LISN) 

5 Cáp đo (Cable) 

 

 
Đo nhiễu tại đầu nối nguồn lưới 
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EUT được thử nghiệm điện áp nhiễu tại nguồn thiết bị phù hợp với TCVN 7492-

1:2018 (CISPR 14-1:2016). 

EUT và AE được đặt trên bàn có vị trí 0,8 mét so với mặt phẳng tham chiếu mặt đất 

(sàn buồng), và được kết nối với một mạng mô phỏng điện lưới LISN. 

Để tránh các tín hiệu không mong muốn từ môi trường xung quanh, nguồn cho 

LISN được cung cấp thông qua các bộ lọc đường nguồn được gắn vào tường chống nhiễu.  

Khi đo nhiễu tại đầu nối điện vào, cổng đo của LISN được kết nối với máy SA/R. 

 Dây điện mềm được cung cấp bởi các nhà sản xuất cần có chiều dài khoảng 0,8 

mét. Nếu nhà sản xuất cung cấp một dẫn điện không thể tháo rời, có chiều dài vượt quá 

0,8 mét thì phần cáp vượt quá 0,8 mét được gấp lại thành một bó hình số 8 có chiều dài 

khoảng 0,4 mét. 

Để mô phỏng ảnh hưởng của tay người sử dụng, trong quá trình đo điện áp nhiễu 

cần sử dụng tay giả (lá kim loại được nối với vỏ mạng nguồn giả) đối với thiết bị cầm tay. 

   Lần lượt tiến hành đo, thử nghiệm tất cả hai đường của nguồn lưới cung cấp cho 

thiết bị. 

 

Giới hạn nhiễu liên tục tại đầu nối nguồn vào. 

 

Công suất danh định của động cơ không vượt quá 700 W 

Khoảng tần số 

(MHz) 

Giới hạn tựa đỉnh 

(dBµV) 

Giới hạn trung bình 

(dBµV) 

0.15-0.5 66 tới 59 59 tới 49 

0.5-5 59 49 

5-30 64 54 

 

Công suất danh định của động cơ trên 700 W nhưng không vượt quá 1000 W 

Khoảng tần số 

(MHz) 

Giới hạn tựa đỉnh 

(dBµV) 

Giới hạn trung bình 

(dBµV) 

0.15-0.5 70 tới 63 63 tới 53 

0.5-5 63 53 

5-30 68 58 

 

Công suất danh định của động cơ không vượt quá 700 W 

Khoảng tần số 

(MHz) 

Giới hạn tựa đỉnh 

(dBµV) 

Giới hạn trung bình 

(dBµV) 

0.15-0.5 67 tới 69 69 tới 59 

0.5-5 69 59 

5-30 74 64 

Độ không đảm bảo đo < 4 được cấp giấy chứng nhận kết quả đo thử nghiệm. 
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7.3.3.2 Thử nghiệm đo nhiễu điện áp tại nguồn thiết bị. (Nhiễu không liên tục) 

 

TT Thiết bị 

1 Máy phân tích tín hiệu/ Máy thu tín hiệu (SA/R) 
(Signal Analyzer/ Receiver) 

2 Bộ hạn chế RF (RF Limiter) 

3 Mạng nguồn giả (LISN) 

5 Cáp đo (Cable) 

 

 
EUT được thử nghiệm điện áp nhiễu tại nguồn thiết bị phù hợp với TCVN 7492-

1:2018 (CISPR 14-1:2016). 

EUT và AE được đặt trên bàn có vị trí 0,8 mét so với mặt phẳng tham chiếu mặt đất 

(sàn buồng), và được kết nối với một mạng mô phỏng điện lưới LISN. 

Để tránh các tín hiệu không mong muốn từ môi trường xung quanh, nguồn cho 

LISN được cung cấp thông qua các bộ lọc đường nguồn được gắn vào tường chống nhiễu.  

Dây điện mềm được cung cấp bởi các nhà sản xuất cần có chiều dài khoảng 0,8 mét. 

Nếu nhà sản xuất cung cấp một dẫn điện không thể tháo rời, có chiều dài vượt quá 0,8 

mét thì phần cáp vượt quá 0,8 mét được gấp lại thành một bó hình số 8 có chiều dài 

khoảng 0,4 mét. 

Để mô phỏng ảnh hưởng của tay người sử dụng, trong quá trình đo điện áp nhiễu 

cần sử dụng tay giả (lá kim loại được nối với vỏ mạng nguồn giả) đối với thiết bị cầm tay. 

Lần lượt tiến hành đo, thử nghiệm tất cả hai đường của nguồn lưới cung cấp cho 

thiết bị. 

Nhiễu liên tục sinh ra do thao tác đóng cắt trong các thiết bị điều khiển bằng nhiệt 

tĩnh, máy điều khiển theo chương trình tự động và các thiết bị điều khiển hoặc hoạt động 

bằng điện khác. 

Ảnh hưởng chủ quan của nhiễu không liên tục thay đổi theo tốc độ lặp và biên độ 

khi thể hiện bằng tín hiệu tiếng và hình. 

Nhiễu không liên tục từ các thiết bị sinh ra, nhiễu không phải là nháy hoặc nháy có 

tốc độ nháy N (là số lượng nháy hoặc số thao tác đóng cắt trong một phút) bằng hoặc lớn 

hơn 30. 

Thiết bị được coi là phù hợp với các giới hạn, không phụ thuộc vào biên độ nháy 

nếu thỏa mãn các điều kiện dưới đây: 

- Tốc độ nháy không quá 5 

- Không có nháy nào có thời gian dài quá 20 ms 

- 90% nháy sinh ra có thời gian ngắn hơn 10 ms 
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7.3.3.3 Thử nghiệm đo công suất nhiễu. 

 

TT Thiết bị 

1 
Máy phân tích tín hiệu/ Máy thu tín hiệu (gọi tắt là SA/R) 
(Signal Analyzer/ Receiver) 

2 
Bộ hạn chế RF 
(RF Limiter) 

3 
Mạng nguồn giả 
(LISN) 

4 
Kẹp hấp thụ 

(Absorbing Clamp) 

5 
Cáp đo  
(Cable) 

 

 

Các bước thử nghiệm phù hợp với TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1:2016). 

- Thử nghiệm được tiến hành quét tần số từ 30 MHz đến 300 MHz. 

- EUT được đặt trên bàn cao 0.8 m tính từ sàn và cách các vật bằng kim loại khác ít 

nhất 0.4 m. 

- Dây dẫn cần đo kéo thẳng và có độ dài đủ để đặt kẹp hấp thụ. 

- Kẹp hấp thụ dịch chuyển dọc theo dây dẫn cho đến khi tìm được giá trị lớn nhất của 

nhiễu. 

- Để mô phỏng ảnh hưởng của tay người sử dụng, trong quá trình đo điện áp nhiễu cần 

sử dụng tay giả (lá kim loại được nối với vỏ mạng nguồn giả) đối với thiết bị cầm tay. 
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EUT phải đáp ứng các giới hạn trong bảng dưới đây: 

Công suất danh định của động cơ không vượt quá 700 W 

Tần số 

(MHz) 

Giới hạn (dBpW) 

Tựa đỉnh Trung bình 

30 - 300  35-45 

30-200 45-55  

200-300 55-45  

 

Công suất danh định của động cơ trên 700 W nhưng không vượt quá 

1000 W 

Tần số 

(MHz) 

Giới hạn (dBpW) 

Tựa đỉnh Trung bình 

30 - 300  39-49 

30-200 49-59  

200-300 59-49  

 

Công suất danh định của động cơ trên 1000 W 

Tần số 

(MHz) 

Giới hạn (dBpW) 

Tựa đỉnh Trung bình 

30 - 300  45-55 

30-200 55-65  

200-300 65-55  

Độ không đảm bảo đo < 4.5 được cấp giấy chứng nhận kết quả đo thử nghiệm.  

8  Xử lý chung 

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm 

theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.  

8.2 Mẫu thử sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được 

cấp giấy biên bản kết quả thử nghiệm. 
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Phụ lục 1 
 

 Tên cơ quan thử nghiệm                 BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM  

               --------------------                             Số: ..................... 

 
Tên đối tượng thử nghiệm:    

Kiểu:   

Số:   

Đặc trưng kỹ thuật:  

  

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:   

Phương pháp thực hiện:   

Điều kiện môi trường:    Nhiệt độ:  C    Độ ẩm (% R.H)    

Người thực hiện:   

Ngày thực hiện:   

Địa điểm thực hiện:   

 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TỔNG HỢP 

 

STT Tên phép 

thử 

Kết quả Chú thích 

1 Kiểm tra bên ngoài   

2 Kiểm tra kỹ thuật   

3 Thử nghiệm đo lường 

- Nhiễu điện áp đầu nối nguồn vào (Nhiễu liên tục) 

- Nhiễu điện áp đầu nối nguồn vào (Nhiễu không 

liên tục) 

- Công suất nhiễu  (30MHz - 300MHz) 

  

 
Kết luận chung:  .......................................................................................................... 

 

      Người soát lại                                                          Người thực hiện 
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Phụ lục 2 

 

Chú thích về độ không đảm bảo đo: 

Kí hiệu Giải thích Giá trị Phân bố 

R Đọc từ thiết bị SA/R 0.05 Rectangular 

𝐿𝐶  Suy giảm giữa thiết bị 

SA/R và LINS 

0.4 Normal 2 

𝐿𝐴𝑀𝑁 Hệ số của LISN 0.2 Normal 2 

𝑅𝑠 Độ lặp lại của hệ thống 0.5 Normal 1 

U Độ không đảm bảo mở 

rộng 

2 Normal K 

 

 

Độ không đảm bảo đo mở rộng k = 2, độ tin cậy P=95%, đối với nhiễu trên đường truyền 

với tần số 150 kHz đến 30 MHz đã được xác định là: ± 2,6 dB 

 

 

 

 


