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 CHÍNH PHỦ 
 
Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 

rượu có cồn dưới 5,5 độ 

 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP đã bổ 

sung điều kiện sản xuất, nhập khẩu và 

kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ 

theo hướng đơn giản hơn trước đây. 

 

Tại Nghị định n{y, những quy định 

về kinh doanh rượu tại Nghị 

định 105/2017/NĐ-CP được Chính phủ 

chuyển th{nh điều kiện kinh doanh rượu 

có độ cồn trên 5,5 độ v{ bổ sung riêng 

một chương về kinh doanh rượu có độ 

cồn dưới 5,5 độ với điều kiện đơn giản 

hơn. 

 

Theo đó, để được sản xuất v{ b|n 

rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, chỉ cần l{ 

doanh nghiệp, hợp t|c x~, liên hiệp hợp 

t|c x~ hoặc hộ kinh doanh được th{nh lập 

theo quy định của ph|p luật v{ tu}n thủ 

c|c quy định của ph|p luật về an to{n 

thực phẩm. 

 

Ngo{i ra, khi sản xuất rượu có độ 

cồn dưới 5,5 độ, thương nh}n sẽ phải 

đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế v{ Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện 

nơi thương nh}n đặt cơ sở sản xuất. 

 

Đối với việc nhập khẩu rượu, ngo{i 

c|c điều kiện nêu trên, cũng cần đ|p ứng 

việc nhập khẩu rượu v{o Việt Nam phải 

qua c|c cửa khẩu quốc tế. 

 

Như vậy, khi t|ch riêng điều kiện 

thủ tục kinh doanh rượu dưới 5,5 độ thì 

việc kinh doanh “rượu nhẹ” đ~ được đơn 

giản hóa hơn nhiều so với trước đ}y. 

 

Quy định về điều kiện kinh doanh 

rượu tại Nghị định 17 có hiệu lực từ ng{y 

05/02/2020./. 

 

Xem chi tiết Nghị đinh tại đ}y: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id

=199137 

 

Chính thức bỏ Giấy chứng nhận kiểu 

loại với ô tô nhập khẩu 

 

Sự ra đời của Nghị định 

116/2017/NĐ-CP được ví như một 

hàng rào phi thuế quan đối với ngành ô 

tô; khiến ngành ô tô trong nước gặp 

nhiều khó khăn hơn bởi hàng loạt các 

yêu cầu, điều kiện mới. 

 

Tuy nhiên, mới đ}y, Chính phủ đ~ 

ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung Nghị định 116, trong đó 

chính thức nới lỏng c|c điều kiện đối với ô 

tô nhập khẩu cũng như với c|c doanh 

nghiệp sản xuất, lắp r|p ô tô trong nước.  

 

Cụ thể: 

- Với ô tô nhập khẩu: B~i bỏ quy định về 

Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại 

được quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị 

định 116; 

- Với doanh nghiệp sản xuất, lắp r|p ô tô: 

 B~i bỏ quy định phải có người phụ 

tr|ch kỹ thuật c|c d}y chuyền sản xuất, 

lắp r|p ô tô có trình độ đại học trở lên, 

thuộc ng{nh cơ khí, ô tô v{ có kinh 

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-180465-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-chinh-phu-117049-d1.html
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-chinh-phu-117725-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-chinh-phu-117725-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-180465-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-180465-d1.html
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nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp r|p ô 

tô tối thiểu 05 năm quy định tại khoản 2 

Điều 7 Nghị định 116; 

 B~i bỏ quy định phải có đủ nh}n lực, 

phương |n bảo đảm an to{n, vệ sinh lao 

động theo quy định của ph|p luật về an 

to{n, vệ sinh lao động tại khoản 3 Điều 7 

Nghị định 116; 

 B~i bỏ quy định phải đ|p ứng đủ điều 

kiện an to{n về phòng ch|y v{ chữa ch|y, 

phương |n chữa ch|y theo quy định của 

ph|p luật phòng ch|y, chữa ch|y tại 

khoản 4 Điều 7 Nghị định 116…/. 

 

Nghị định 17 được ban h{nh ng{y 

05/02/2020, c|c quy định nêu trên liên 

quan đến điều kiện sản xuất, lắp r|p v{ 

nhập khẩu ô tô được |p dụng cùng ng{y. 

Xem chi tiết Nghị đinh tại đ}y: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id

=199137 

 

  BỘ XÂY DỰNG 
 
Chính thức có Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về Nhà chung cư 
 

 

Bộ Xây dựng đã chính thức ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Nhà chung cư ngày 31/12/2019 tại 

Thông tư 21/2019/TT-BXD. 

 Theo Quy chuẩn n{y, căn hộ chung 

cư phải có tối thiểu một phòng ở v{ một 

khu vệ sinh, diện tích sử dụng tối thiểu 

của căn hộ chung cư l{ 25m2. 

 

Bên cạnh đó, căn hộ chung cư phải 

được chiếu s|ng tự nhiên, đối với căn hộ 

có từ hai phòng ở trở lên thì có thể có một 

phòng ở không được chiếu s|ng tự nhiên. 

Trong đó, phòng ngủ phải thông tho|ng, 

chiếu s|ng tự nhiên v{ có diện tích sử 

dụng tối thiểu l{ 09m2. 

 

Đối với chung cư từ 05 tầng trở lên 

phải có tối thiểu 01 thang m|y, từ 10 tầng 

trở lên phải có tối thiểu 02 thang máy 

(trong đó phải có tối thiểu 01 thang m|y 

chuyên dụng có kích thước thông thủy 

của cabin đảm bảo vận chuyển  băng ca 

cấp cứu). 

 

Cần bố trí tối thiểu 01 thang m|y 

cho 200 người cư trú trong tòa nh{ không 

kể số người ở tầng 01. Trường hợp tính 

toán theo số căn hộ thì tối thiểu 01 thang 

m|y cho 70 căn hộ, tải trọng không nhỏ 

hơn 400kg. Nếu chung cư chỉ có 01 thang 

m|y, tải trọng n}ng tối thiểu của thang 

m|y không nhỏ hơn 600kg. 

 

Thang mắt bắt buộc có thiết bị bảo 

vệ chống kẹt cửa, bộ cứu hộ tự động v{ hệ 

thống điện thoại nội bộ từ cabin ra ngo{i. 

Thang m|y chỉ được hoạt động khi tất cả 

c|c cửa thang đều đóng. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ng{y 

01/7/2020. 

Xem chi tiết Thông tư tại đ}y: 

http://www.moc.gov.vn/home/-

/legal/2pBh/vi_VN/18/868907/37) 

 

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199137
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-21-2019-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu-180697-d1.html
http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/868907/37
http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/868907/37
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Thủ tướng: Kiểm soát chặt việc buôn 
bán thực phẩm online 

 

Văn phòng Chính phủ vừa 
ra Thông báo số 41/TB-VPCP nêu kết 
luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn 
thực phẩm. 
 
            Để đảm bảo an to{n thực phẩm 
trong thời gian tới, tại Hội nghị, Thủ 
tướng đ~ yêu cầu c|c Bộ, cơ quan, Ủy ban 
nh}n d}n c|c cấp theo chức năng, nhiệm 
vụ của mình: 

 

- Kiểm so|t chặt việc kinh doanh 

đa cấp, thương mại điện tử đối với thực 

phẩm cũng như hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, 

phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; 

- Tăng cường phòng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, h{ng giả, kinh 

doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, 

nhập lậu; 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, 

xử lý nghiêm c|c vi phạm; trường hợp 

nghiêm trọng có thể xử lý hình sự; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

4.0 để thúc đẩy quản lý theo chuỗi, thiết 

lập hệ thống kiểm so|t ngẫu nhiên đối với 

c|c doanh nghiệp thực phẩm, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người tiêu dùng truy 

xuất nguồn gốc, x|c định mức độ an to{n 

của thực phẩm; 

- Tiếp tục truyền thông quy trình 

quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

nhập khẩu v{ sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, hóa chất bảo quản nông sản thực 

phẩm, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi; loại 

bỏ ra khỏi danh mục được phép sử dụng 

hoạt chất, thuốc bảo vệ thực vật không 

đảm bảo an to{n, độc hại với sức khỏe v{ 

môi trường…/. 

 
Thông b|o được ban h{nh ng{y 

05/02/2020./. 
Xem chi tiết Thông b|o tại đ}y: 

http://vpcp.chinhphu.vn/documents/z6/
item171170.vgp 

 

 TRUNG ƯƠNG 
  

Phấn đấu đến 2030, tỷ lệ các nguồn 
năng lượng tái tạo đạt khoảng 15 - 
20% 
 

Ng{y 11/02/2020, Ban Chấp h{nh 
Trung ương đ~ ban h{nh Nghị quyết 55-
NQ/TW về định hướng Chiến lược ph|t 

triển năng lượng quốc gia của Việt Nam 
đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 

Theo đó, Ban Chấp h{nh Trung 
ương đặt mục tiêu cụ thể như sau: 

 

Thứ nhất, cung cấp đủ nhu cầu 

năng lượng trong nước, đ|p ứng cho c|c 

mục tiêu của Chiến lược ph|t triển kinh tế 

x~ hội 10 năm 2021 - 2030; trong đó, 

năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 

khoảng 175 - 195 triệu TOE (tấn dầu quy 

đổi), đến năm 2045, đạt khoảng 320 - 350 

triệu TOE; tổng công suất của c|c nguồn 

điện đến năm 2030 đạt khoảng 125 - 130 

GW, sản lượng điện đạt khoảng 550 - 600 

tỉ KWh. 

Thứ hai, tổng tiêu thụ năng lượng 

cuối cùng đến năm 2030 đạt mức 105 - 

115 triệu TOE, năm 2045 đạt mức 160 - 

190 triệu TOE. Cường độ năng lượng sơ 

https://luatvietnam.vn/thuc-pham/thong-bao-41-tb-vpcp-ket-luan-cua-thu-tuong-tai-hoi-nghi-ve-an-toan-thuc-pham-180362-d6.html
http://vpcp.chinhphu.vn/documents/z6/item171170.vgp
http://vpcp.chinhphu.vn/documents/z6/item171170.vgp
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cấp năm 2030 đạt từ 420 - 460 

kgOE/1.000 USD GDP, năm 2045 từ 375 - 

410 kgOE/1.000 USD GDP. Tỷ lệ c|c 

nguồn năng lượng t|i tạo trong tổng cung 

năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% 

v{o năm 2030; 25 - 30% v{o năm 2045. 

 

Để đạt được c|c mục tiêu trên, Ban 

Chấp h{nh Trung ương yêu cầu xử lý, t|i 

cơ cấu triệt để c|c dự |n, doanh nghiệp 

Nh{ nước kém hiệu quả, thua lỗ trong lĩnh 

vực năng lượng. Nghiên cứu, triển khai thí 

điểm cơ chế b|n có thời hạn hoặc cho 

thuê d{i hạn đối với c|c nh{ m|y điện, 

kho nhiên liệu, nh{ m|y lọc dầu... thuộc sở 

hữu của doanh nghiệp Nh{ nước. 

 

Đ|ng chú ý, Ban Chấp h{nh Trung 

ương chỉ đạo cần xo| bỏ mọi r{o cản để 

bảo đảm gi| năng lượng minh bạch do thị 

trường quyết định; không thực hiện bù 

chéo gi| điện giữa c|c nhóm kh|ch h{ng, 

giữa c|c vùng, miền; Nh{ nước điều tiết 

hợp lý thông qua c|c công cụ thị trường 

(thuế, phí, c|c quỹ…) v{ chính s|ch an 

sinh x~ hội phù hợp./. 

 
Xem chi tiết Nghị quyết 55-NQ/TW 

tại đ}y:   

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/th

oi-su-phap-luat/chinh-sach-

moi/27529/tong-bi-thu-nguyen-phu-

trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-chien-

luoc-phat-trien-nang-luong 

 
 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Quyết định công bố và hủy bỏ tiêu 

chuẩn quốc gia 

 

 Quyết định công bố Tiêu chuẩn 

Quốc gia 

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và 

Công nghệ đã ban hành Quyết định 

số 4072/QĐ-BKHCN về việc công bố 

Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 12713:2019 Chè Ô long – Yêu 

cầu cơ bản   

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định 

số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố 

Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán 

nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều  

2. TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán 

nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều  

3. TCVN 7571-11:2019 Thép hình cán 

nóng – Phần 11: Thép chữ U 

4. TCVN 7571-21:2019 Thép hình cán 

nóng – Phần 21: Thép chữ T 

 

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định số 

2938/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu 

chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia 

sau đ}y: 

1. TCVN 12609:2019 Dầu, mỡ động vật 

v{ thực vật – X|c định h{m lượng c|c chất 

phenol chống oxy hóa bằng phương ph|p 

sắc ký lỏng hiệu năng cao. 

2. TCVN 12610:2019 Ngũ cốc có bổ 

sung đường – X|c định h{m lượng 

glucose, fructose, sucrose, và maltose 

bằng phương ph|p sắc ký lỏng hiệu năng 

cao. 

3. TCVN 12611:2019 Nước quả – Xác 

định h{m lượng axit quinic, axit malic v{ 

axit xitric bằng phương ph|p sắc ký lỏng 

hiệu năng cao. 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/27529/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-chien-luoc-phat-trien-nang-luong
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/27529/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-chien-luoc-phat-trien-nang-luong
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/27529/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-chien-luoc-phat-trien-nang-luong
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/27529/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-chien-luoc-phat-trien-nang-luong
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/27529/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-chien-luoc-phat-trien-nang-luong
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4. TCVN 6187:2019 ISO 9308-1:2014 

Chất lượng nước – Ph|t hiện v{ đếm 

Escherichia coli và vi khuẩn coliform – 

Phần 1: Phương ph|p lọc m{ng |p dụng 

cho nước có số lượng vi khuẩn thấp. 

5. TCVN 12613:2019 ISO 21570:2005 

ISO 21570:2005 Thực phẩm – Phương 

ph|p ph}n tích để ph|t hiện sinh vật biến 

đổi gen v{ sản phẩm có nguồn gốc biến 

đổi gen – Phương ph|p dựa trên định 

lượng axit nucleic. 

6. TCVN 12625:2019 Thực phẩm – Xác 

định c|c aflatoxin B1, B2, G1, G2, aflatoxin 

tổng số v{ ochratoxin A trong nh}n s}m 

v{ gừng – Phương ph|p sắc ký lỏng có 

l{m sạch bằng cột |i lực miễn nhiễm. 

7. TCVN 12626:2019 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe có chứa Hydrastis canadensis – 

X|c định h{m lượng hydrastin v{ 

berberin bằng phương ph|p sắc ký lỏng 

hiệu năng cao với detector UV 

8. TCVN 12627:2019 Bột canh gia vị v{ 

hạt nêm – X|c định h{m lượng mononatri 

glutamat bằng phương ph|p chuẩn độ 

9. TCVN 12628:2019 Sữa v{ thực phẩm 

công thức d{nh cho trẻ sơ sinh – X|c định 

h{m lượng cholin bằng phương ph|p đo 

màu. 

10. TCVN 12629:2019 Ngũ cốc – X|c định 

h{m lượng beta-D – Glucan – Phương 

pháp enzym. 

 

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định số 

1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu 

chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia 

sau đ}y: 

1. TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện 

đốt than l{m nền đường ô tô – Yêu cầu kỹ 

thuật, thi công v{ nghiệm thu. 

2. TCVN 12661:2019  ASTM E2201-2013 

C|c sản phẩm đốt than – Thuật ngữ v{ 

định nghĩa 

3. TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 

Chất lượng đất – X|c định hệ số thấm thủy 

lực của vật liệu xốp b~o hòa sử dụng thiết 

bị đo độ thấm m{ng đ{n hồi. 

4. TCVN 12663:2019 Phương ph|p chiết 

nhanh x|c định sự rò rỉ khuếch t|n từ 

chất thải đ~ đóng rắn v{ chương trình 

m|y tính mô phỏng sự chiết ph}n đoạn, 

khuếch t|n từ mẫu chất thải hình trụ. 

 

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định 

2932/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu 

chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

 

1. TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi – 

X|c định h{m lượng c|c chất clenbuterol, 

salbutamol, ractopamine – Phương ph|p 

sắc ký lỏng – khối phổ hai lần. 

 

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định số 

3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu 

chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-

2:2015 M|y nông nghiệp tự h{nh – Đ|nh 

gi| độ ổn định – Phần 2: Phương ph|p x|c 

định độ ồn định tĩnh. 

2. TCVN 12711:2019 M|y nông nghiệp – 

Máy thu hoạch lúa rải h{ng tự h{nh – Yêu 

cầu chung 

3. TCVN 12712:2019 M|y cấy lúa – Yêu 

cầu kĩ thuật 

 

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định số 

3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu 

chuẩn quốc gia. 
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Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-

2:2015 M|y nông nghiệp tự h{nh – Đ|nh 

gi| độ ổn định – Phần 2: Phương ph|p x|c 

định độ ồn định tĩnh. 

2. TCVN 12711:2019 M|y nông nghiệp – 

M|y thu hoạch lúa rải h{ng tự h{nh – Yêu 

cầu chung 

3. TCVN 12712:2019 M|y cấy lúa – Yêu 

cầu kĩ thuật 

 

Ngày 08/10/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định số 

2941/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu 

chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau 

đ}y: 

1. TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt 

thép th{nh mỏng đúc sẵn – Phần 4: Giếng 

thăm hình trụ. 

 

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban 

hành Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng 

biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 3: Yêu cầu 

về vật liệu 

 

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban 

hành Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó. công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an 

to{n giao thông đường bộ – Đèn cảnh b|o 

an toàn 

2. TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an 

to{n giao thông đường bộ – Dải ph}n c|ch 

v{ lan can phòng hộ – Kích thước v{ hình 

dạng 

 

Ngày 18/11/2019, Bộ KHCN ban 

hành Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an 

to{n vận h{nh đường sắt đô thị – Các yêu 

cầu v{ hướng dẫn sử dụng. 

2. TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 

Ứng dụng đường sắt – Thiết bị trên 

phương tiện giao thông đường sắt – Các 

thử nghiệm va đập v{ rung động. 

3. TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 

Ứng dụng đường sắt – Bộ trục b|nh xe v{ 

gi| chuyển hướng – Phương ph|p x|c 

định c|c yêu cầu về kết cấu của khung gi| 

chuyển hướng. 

4. TCVN 12701-1:2019 EN 60494-1:2013 

Ứng dụng đường sắt – Thiết bị gom điện – 

Đặc tính kỹ thuật v{ phương ph|p thử – 

Phần 1: Thiết bị gom điện trên c|c 

phương tiện đường sắt tốc độ cao. 

5. TCVN 12701-2:2019 EN 60494-2:2013 

Ứng dụng đường sắt – Thiết bị gom điện – 

Đặc tính kỹ thuật v{ phương ph|p thử – 

Phần 2: Thiết bị gom điện trên c|c 

phương tiện đường sắt đô thị v{ đường 

sắt nhẹ. 

 

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban 

hành quyết định số 3407/QĐ-BKHCN 

về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 6754:2019 M~ số m~ vạch vật 

phẩm – Số ph}n định ứng dụng GS1 

2. TCVN 6939:2019 M~ số vật phẩm – Mã 

số thương phẩm to{n cầu 13 chữ số – Yêu 

cầu kĩ thuật  
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3. TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 

Kĩ thuật ph}n định v{ thu nhận dữ liệu tự 

động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra 

chất lượng in m~ vạch – M~ vạch một 

chiều. 

4. TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 

Công nghệ thông tin – Kĩ thuật ph}n định 

v{ thu nhập dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ 

thuật m~ vạch EAN/UPC 

5. TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 

Công nghệ thông tin – Kĩ thuật ph}n định 

v{ thu nhận dữ liệu tự động – Số ph}n 

định ứng dụng GS1 v{ m~ ph}n định dữ 

liệu ASC MH10 v{ việc duy trì. 

6. TCVN 12343:2019 ISO/IEC 

15394:2017 Bao bì – M~ vạch v{ m~ vạch 

hai chiều trên nh~n dùng trong gửi, vận 

tải v{ nhận h{ng 

7. TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 

Tin học y tế – G|n, l{m nh~n ph}n định v{ 

thu nhận dữ liệu tự động – Ph}n định 

nh}n viên y tế v{ bệnh nh}n. 

8. TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch 

vụ thông tin EPC 

 

 Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn 

Quốc gia: 

 

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành 

quyết định số 3408/QĐ-BKHCN về việc 

hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 6754:2007 M~ số m~ vạch vật 

phẩm – Số ph}n định ứng dụng GS1. 

2. TCVN 6939:2007 M~ số vật phẩm – Mã 

số thương phẩm to{n cầu 13 chữ số – Yêu 

cầu kĩ thuật 

3. TCVN 7626:2008 ISO/IEC 15416:2000 

Kĩ thuật ph}n định v{ thu nhận dữ liệu tự 

động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra 

chất lượng in m~ vạch – M~ vạch một 

chiều. 

4. TCVN 7825:2007 ISO/IEC 15420:2000 

Công nghệ thông tin – Kĩ thuật ph}n định 

v{ thu thập dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ 

thuật m~ vạch EAN/UPC. 

5. TCVN 8020:2008 ISO/IEC 15418:1999 

Công nghệ thông tin – Số ph}n định ứng  

6. dụng GS1 v{ m~ ph}n định dữ liệu thực 

tế v{ việc duy trì. 

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quyết định 

số 4070/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 

Tiêu chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) sau đ}y: 

1. TCVN 7571-1:2006 ISO 657-1:1989 

Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc 

cạnh đều – Kích thước 

2. TCVN 7571-2:2006 ISO 657-2:2989 

Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc 

cạnh không đều – Kích thước 

3. TCVN 7571-5:2006 ISO 657-5:1976 

Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép góc 

cạnh đều v{ không đều – Dung sai hệ mét 

v{ insơ 

4. TCVN 7571-11:2006 ISO 657-11:1980 

Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ 

C – Kích thước v{ đặc tính mặt cắt. 

 

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Quyết định số 

2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu 

chuẩn quốc gia. 

 

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia 

sau đ}y: 

1. TCVN 6187-1:2009 ISO 9308-1:2000 

Chất lượng nước – Ph|t hiện v{ đếm 

Escherichia coli v{ vi khuẩn coliform – 

Phần 1: Phương ph|p lọc m{n. 
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LOẠT HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ MỚI GIÚP CẢI THIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
TRONG CHUỖI THỰC PHẨM TOÀN CẦU 

 

 
Trách nhiệm xã hội không chỉ 

tốt cho thương mại,  nó là thương mại 

của mỗi người. Hướng dẫn Quốc tế 

mới cho lĩnh vực thực phẩm nông 

nghiệp vừa được công bố. 

 

Từ việc chấm dứt nạn đói và nạn 

béo phì để bảo vệ nguồn t{i nguyên thiên 

nhiên của chúng ta, ng{nh nông nghiệp v{ 

thực phẩm có một vai trò to lớn giúp  duy 

trì sự ph|t triển bền vững trong thế giới 

của chúng ta. ISO 26000 l{ một t{i liệu 

tham khảo quốc tế cho tr|ch nhiệm x~ hội, 

cung cấp c|c hướng dẫn thực h{nh tốt 

nhất giúp c|c tổ chức hoạt động một c|ch 

thông suốt v{ đạo đức tập đóng góp tiếp 

v{ sự ph|t triển bền vững. Giờ đ}y, một 

đặc điểm kỹ thuật mới cho ng{nh công 

nghiệp thực phẩm cung cấp hướng dẫn cụ 

thể theo ng{nh để thực hiện tr|ch nhiệm 

x~ hội v{ đặc biệt l{ ISO 26000. 

 

ISO/TS 26030, Trách nhiệm xã hội 

và phát triển bền vững – Hướng dân sử 

dụng ISO 26000:2010 về chuỗi thực phẩm, 

cung cấp c|c hướng dẫn về c|ch c|c tổ 

chức chuỗi sản xuất thực phẩm có thể 

đóng góp v{o sự ph|t triển bền vững 

trong khi xem xét tất c|c c|c quy định, c|c 

luật  địa phương v{ sự mong chờ của c|c 

bên tham gia. Tiêu chuẩn sẽ giúp c|c tổ 

chức cũng như c|c công ty thực phẩm, 

trang trại, hợp t|c x~, nh{ chế biến v{ nh{ 

b|n lẻ, bất kể quy mô hoặc địa điểm của 

họ, ph|t triển một danh s|ch c|c hoạt 

động sẽ khiến họ có tr|ch nhiệm với x~ 

hội hơn. 

 

Sandrine Espeillac, Gi|m đốc Ủy ban kỹ 

thuật ISO đ~ x}y dựng hướng dẫn, cho 

biết, nhu cầu ng{y c{ng tăng của người 

tiêu dùng để có c|c hoạt động bền vững 

v{ có tr|ch nhiệm với x~ hội ở mỗi bước 

của chuỗi sản xuất thực phẩm tạo ra nhu 

cầu thực sự cho c|c hệ thống v{ quy trình 

được Quốc tế đồng ý. 

 

“Lĩnh vực nông nghiệp v{ thực phẩm có 

ảnh hưởng đ|ng kể đến thế giới v{ sự 

thịnh vượng của chúng ta” Cô nói. 

 

“Do đó, sử dụng ISO/TS 26030 không chỉ 

giúp cải thiện tr|ch nhiệm x~ hội v{ sự 

bền vững của ng{nh thực phẩm m{ còn có 

một t|c động tích cực đối với x~ hội về 

mọi mặt. Nó giúp c|c tổ chức đóng góp 

nhiều cho 17 mục tiêu ph|t triển bền 

vững của liên hợp quốc”. 
 
Điều n{y được củng cố bởi sự tham gia 
của Tổ chức Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
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(FAO) trong việc ph|t triển t{i liệu, 

Espeillac cho biết thêm. 

 

Ngo{i ra, yêu cầu kỹ thuật ISO n{y 

sẽ giúp h{i hòa c|c c|ch tiếp cận kh|c 

nhau để bền vững trong lĩnh vực. 

 

ISO / TS 26030 cũng l{ chủ đề của 

hội nghị chuyên đề về việc đạt được c|c 

mục tiêu tr|ch nhiệm x~ hội, được tổ chức 

trước đó tại Hội đồng Kinh tế, X~ hội v{ 

Môi trường của Chính phủ Ph|p tại Paris, 

Pháp. 

 

Sự kiện n{y được tổ chức bởi La 

Cooper Agricole, AFNOR và BPI Pháp,  

được  khai mạc bởi chủ tịch hội đồng 

Patrick Bernasconi, v{ có c|c diễn giả từ 

Bộ Nông nghiệp Ph|p, La Coopération 

Agricole v{ AFNOR, cùng với c|c chuyên 

gia về tr|ch nhiệm v{ tiêu chuẩn x~ hội. 

 

ISO/TS 26030 l{ một ứng dụng về 

lĩnh vực thực phẩm của ISO 26000, 

Hướng dẫn về tr|ch nhiệm x~ hội, Tiêu 

chuẩn h{nh đầu của ISO cho tr|ch nhiệm 

x~ hội. Tiêu chuẩn được ph|t triển bởi ủy 

bản kỹ thuật của ISO ISO/TC 34, Sản 

phẩm thực phẩm./. 

 

(Biên dịch theo iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2476.html 

 
 

8 TIÊU CHUẨN VỀ KHÔNG KHÍ  
 

 

Sự lo ngại của con người về các 

tác động tiêu cực của ô nhiễm không 

khí đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Vào 

năm 61 sau công nguyên, nhà chính trị 

La Mã Seneca đã viết về nhứng đám tro 

tàn và tất cả những đám khói độc hại 

tràn ngập không khí của Rome, cùng 

với những vấn đề chúng gây ra cho cho 

sức khoẻ con người. Trong năm 1661, 

nhà sử học người Anh, Jonh Evelyn đã 

viết Fumifugium đã cầu xin vua Charles 

II cấm đốt than ở London, làm không 

khí thành phố bị nghẹt thở bởi khói 

đen, cay. Vào thế kỷ XX, những tác 

https://www.iso.org/news/ref2476.html
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động của cuộc cách mạng công nghiệp 

đã được cảm nhận trên khắp thế giới, 

dẫn đễn các luật không khí sạch mới 

chủ yếu ở Mỹ, Anh và nhiều nơi khác. 

 

Chính lịch sử l}u d{i v{ quanh co 

của những mối quan t}m về chất lượng 

không khí đ~ dẫn đến sự hình th{nh của 

Ủy ban chất lượng không khí của ASTM 

International (D22) v{o năm 1951. Ban 

đầu, Ủy ban được giao nhiệm vụ quản lý 

c|c tiêu chuẩn “liên quan đến phương 

ph|p lấy mẫu v{ ph}n tích nguồn khí thải, 

không khí xung quanh nơi l{m việc và 

trong nhà, và các điều kiện khí tượng,” 

ng{y nay, Ủy ban giám s|t khoảng 150 

tiêu chuẩn v{ 9 tiểu ban kỹ thuật. 

 

“Tên của Ủy ban chúng tôi l{ chất 

lượng không khí v{ điều n{y bao gồm cả 

không khí xung quanh, không khí nơi l{m 

việc, v{ không khí trong nh{.” Michael 

Brisson, cố vấn kỹ thuật tại phòng thí 

nghiệm quốc gia Savannah River v{ là cựu 

chủ tịch D22 giải thích. “Nhưng nó cũng 

bao gồm cả những phép đo c|c chất có hại 

tiềm ẩn như amiăng, nấm mốc v{ c|c chất 

sinh học kh|c, v{ chúng chỉ có thể ở trong 

không khí hoặc lắng xuống như bụi trên 

bề mặt. Vì vậy, chúng tôi có một loạt c|c 

phương ph|p thử nghiệm, thực h{nh v{ 

hướng dẫn để ph}n tích c|c loại chất g}y 

ô nhiễm không khí v{ c|c loại không khí 

khác nhau. 

 

D22 cũng rất tích cực trong việc 

đ{o tạo, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị 

chuyên đề để chia sẻ kiến thức về giới hạn 

ph|t hiện, đo lường amiăng, tinh thể silica 

có thể hô hấp được v{ hơn thế nữa, với 

nhiều đối tượng tham gia trong ng{nh. L{ 

một phần của nỗ lực n{y, tiểu ban đ~ tập 

trung v{o lấy mẫu, ph}n tích v{ quản lý 

amiăng v{ c|c hạt vi mô kh|c (D22.07) 

gần đ}y đ~ tạo ra một mô-đun cho 

chương trình học trực tuyến của ASTM, 

dạy cho người dùng về tiêu chuẩn khảo 

s|t amiăng to{n diện của mình, với c|c kế 

hoạch ph|t triển một mô-đun tập trung 

v{o amiăng trong tương lai gần. 

 

L{ một Ủy ban l}u đời, D22 có 

nhiều tiêu chuẩn quan trọng về nội dung 

của nó, nhưng theo Brisson v{ c|c tiểu 

ban của ông, đ}y l{ một số trong những 

tiêu chuẩn t|c động mạnh mẽ nhất: 

 

Phương pháp thử nghiệm tiêu 

chuẩn để xác định tổng số crom hóa trị 

sáu hạt lơ lửng (TSP) trong không khí 

bên ngoài được phân tích bằng sắc ký 

ion (IC) và phép đo quang phổ (D7614) 

 

Crôm hóa trị s|u l{ một chất g}y 

kích ứng đường hô hấp được biết đến liên 

quan đến ung thư đường hô hấp v{ được 

tạo ra bởi một số nguồn thương mại v{ 

công nghiệp, theo Brisson. Nó dễ d{ng 

x}m nhập m{ng sinh học v{ đ~ được x|c 

định l{ một chất độc hại công nghiệp g}y 

ung thư. Tiêu chuẩn n{y đặt ra c|c hướng 

dẫn để kiểm tra khí thải đối với crom hóa 

trị s|u để giúp hỗ trợ an to{n cho người 

lao động, ông nói. 

 

Các sợi amiăng gây ung thư như thế này có 

thể để lại các hạt siêu nhỏ trong không 

gian sống. D5755 cung cấp một phương 

pháp lấy mẫu và phân tích. 
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Phương pháp thử nghiệm tiêu 

chuẩn để xác định các nguyên tố trong 

vật chất hạt có trong không khí bằng 

phương pháp quang phổ khối plasma 

kết hợp cảm ứng (D7439) 

 

“Ở nơi l{m việc”, ông Brisson nói, 

“giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp chỉ đi 

theo một hướng: đi xuống. Vì vậy, khi 

chúng tiếp tục thấp hơn, chúng ta cần phải 

có c|c phương ph|p v{ tiêu chuẩn kiểm 

tra nhạy cảm hơn cho c|c phương ph|p 

đó.” D7439 giải quyết nhu cầu đó, bao 

gồm việc ph}n tích c|c nguyên tố trong 

vật chất hạt có trong không khí, ông nói. 

 

Hướng dẫn tiêu chuẩn để xác 

định khoang môi trường cỡ nhỏ của 

phát xạ hữu cơ từ các sản phẩm/vật 

liệu trong nhà (D5116) 

 

C|c hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(VOCs) l{ c|c khí được ph|t ra từ chất rắn 

v{ chất lỏng, thỉnh thoảng bao gồm c|c 

hóa chất có thể g}y ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏa, Brissson giải thích. D5115 bao 

gồm c|c kỹ thuật VOC, phương ph|p thử 

nghiệm, x|c định ảnh hưởng của c|c biến 

môi trường đến tốc độ ph|t thải, xếp hạng 

c|c sản phẩm kh|c nhau liên quan đến 

mức độ ph|t thải của chúng, v.v. 

 

Phương pháp thử nghiệm tiêu 

chuẩn để xác định formaldehyd và các 

hợp chất cacbonyl khác trong không 

khí (phương pháp lấy mẫu tích cực) 

(D5197) 

 

Formaldehyd l{ một hợp chất hữu 

cơ tự nhiên được sử dụng trong một loạt 

c|c vật liệu x}y dựng, c|c sản phẩm gia 

dụng v{ c|c ứng dụng công nghiệp. Ở 

nồng độ cao, Brisson nói, nó có thể g}y 

hại, vì vậy D5197 đặt ra c|c tiêu chuẩn 

thử nghiệm để đo formaldehyd v{ c|c hợp 

chất carbonyl kh|c trong nh{, nơi l{m 

việc, không khí ngo{i trời v{ cho c|c thử 

nghiệm ph|t thải. 

 

Phương pháp thử nghiệm tiêu 

chuẩn để lấy mẫu microvacuum và 

phân tích bụi gián tiếp bằng kính hiển 

vi điện tử truyền qua để tải bề mặt số 

cấu trúc amiăng (D5755) 

 

Amiăng l{ mối quan t}m lớn đối 

với chất lượng không khí trong nh{ do c|c 

đặc tính g}y ung thư của nó. D5755 tiêu 

chuẩn hóa phương ph|p lấy mẫu vi mô và 

phương ph|p ph}n tích gi|n tiếp để thử 

nghiệm chung c|c mẫu bụi không trong 

không khí đối với amiăng. Brisson cho 

biết tiêu chuẩn giúp đ|nh gi| bụi tìm thấy 

trên c|c bề mặt trong c|c tòa nh{ như 

gạch ngói, gi| đỡ, c|c bộ phận điện, đường 

ống thông gió v{ thảm. 

 

Hướng dẫn tiêu chuẩn để đánh 

giá sự phát triển của nấm trong các tòa 

nhà (D7338) 

 

Nấm l{ một mối quan t}m phổ biến 

kh|c về chất lượng không khí trong nh{. 

Mặc dù có nhiều biến số kh|c nhau góp 

phần v{o sự ph|t triển của nấm v{ nấm 

mốc trong c|c tòa nh{, tiêu chuẩn n{y đưa 

ra c|c lựa chọn để đ|nh gi| hệ thống. 

Brisson nói rằng hướng dẫn n{y rất linh 

hoạt, do đó, c|c biến số cụ thể tại địa điểm 

v{ sự đ|nh gi| chuyên nghiệp của giám 

định viên giữ một vai trò rất quan trọng, 

nhưng mục tiêu cuối cùng của nó l{ tìm 

kiếm v{ giảm thiểu mọi sự ph|t triển của 

nấm trong cấu trúc có thể ảnh hưởng đến 

chất lượng không khí trong nh{. 

 

Thực hành tiêu chuẩn cho các hệ 

thống chất lượng để tiến hành trong 
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các phép đo tình huống của hàm lượng 

chì trong sơn hoặc các lớp phủ khác 

bằng cách sử dụng các thiết bị huỳnh 

quang tia X di động (XRF) (E2119) 

 

Tiểu ban về c|c tiêu chuẩn về chì 

giải quyết việc sử dụng chì độc hại trong 

c|c sản phẩm v{ lắp đặt. E2219 đưa ra 

c|ch đo lượng chì trong sơn v{ c|c lớp 

phủ kh|c bằng tia X, Brisson giải thích. 

 

Thực hành tiêu chuẩn cho kiểm 

tra làm sạch sau các hoạt động giảm 

thiểu rủi ro chì trong nhà ở một hộ gia 

đình, nhà các thành viên của nhiều hộ 

gia đình và trong những cơ sở dành 

cho trẻ em khác (E3074/E3074M) 

 

Một tiêu chuẩn chì khác, E3074, 

gi|m s|t qu| trình kiểm tra l{m sạch. 

Brisson nói rằng khi một ngôi nh{ đ~ 

được khắc phục vì nhiễm chì, c|c giám 

định viên cần quay lại v{ đảm bảo công 

việc được thực hiện hiệu quả v{ chì đ~ 

được khắc phục ho{n to{n. Tiêu chuẩn 

n{y thiết lập qu| trình đó. 

Trong tương lai, D22 đang chuyển sự chú 

ý sang một loạt c|c tiêu chuẩn mới, bao 

gồm cả những vấn đề liên quan đến chất 

lượng không khí trong nh{ liên quan đến 

việc sử dụng bọt poliuretan phun, amiăng 

trong bột Talcum v{ xử lý sinh học liên 

quan đến mốc v{ nấm. Trong khi đó, tiểu 

ban khí tượng học của nhóm đang nghiên 

cứu một tiêu chuẩn mới để sử dụng cho 

trần nh{, c|c thiết bị đo chiều cao của trần 

m}y hoặc ch}n m}y, như một c|ch để x|c 

định việc tạo v{ ph}n phối ô zôn từ tiền 

chất như VOC v{ oxit nitơ. 

 

Ủy ban cũng đang xem xét c|c tiêu 

chuẩn cho “giám sát tường r{o”, tức l{ đo 

lường c|c điều kiện môi trường xung 

quanh tại “tường r{o”của một cơ sở. Với 

điện thoại thông minh cho phép truy cập 

rộng r~i v{o c|c công cụ gi|m s|t chất 

lượng không khí, đ}y l{ lĩnh vực kiểm so|t 

chất lượng không khí mới nổi./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=features/8-standards-air-we-

breathe-.html 

  

 
CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ CES TRONG NĂM 2020 

 
E-tech đã có mặt tại Triển lãm 

Điện tử tiêu dùng năm nay diễn ra tại 

Las Vegas từ ngày 7 đến 10 tháng 1 

năm 2020. 

 

IoT = Internet liên kết vạn vật 

 

10 năm qua l{ tất cả về Internet 

liên kết vạn vật (IoT) và cách nó kết nối 

các thiết bị v{ con người, nhưng phần lớn 

vẫn cần một số can thiệp, giám sát và 

phản hồi cơ bản của con người. 

 

Theo Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng 

(CTA), IoT hiện đang chuyển sang giai 

đoạn tiếp theo. Bằng c|ch kết hợp trí tuệ 

nh}n tạo (AI), thứ bắt đầu đi v{o mọi khía 

cạnh của công nghệ tiêu dùng v{ cuộc 

sống của con người, nó đang biến th{nh 

https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/8-standards-air-we-breathe-.html
https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/8-standards-air-we-breathe-.html
https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/8-standards-air-we-breathe-.html
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trí thông minh của vạn vật. C|c thiết bị 

thông minh đang chuyển từ trạng th|i độc 

lập th{nh c|c yếu tố trong một mạng lưới 

hợp t|c của những thứ thông minh, với sự 

can thiệp tối thiểu của con người. Đ}y l{ 

một xu hướng có khả năng thống trị công 

nghệ tiêu dùng trong thập kỷ tới. 

 

AI trong mọi thứ, tư duy vượt trội 

 

AI dưới dạng nhận dạng khuôn 

mặt, ph|t hiện đối tượng, nhận dạng 

giọng nói, kích hoạt giọng nói, v.v. sẽ được 

tích hợp trong hầu hết c|c thiết bị, kết nối 

với nhiều thiết bị kh|c. Trong tương lai, 

giường của bạn có thể thông b|o cho m|y 

pha c{ phê của bạn rằng bạn ngủ quên v{ 

c{ phê của bạn sẽ sẵn s{ng, một c|ch 

mạnh mẽ hơn bình thường, bởi vì nó biết 

rằng bạn cần nó. 

 

Dịch vụ khách hàng tốt hơn 

 

Hiện nay, một số ứng dụng cho AI 

đ~ được triển khai. Ví dụ, Mc Donalds 

đang xem xét việc thêm trợ lý giọng nói 

để nhận đơn đặt h{ng tại c|c điểm l|i xe 

của họ. Trong suốt cuộc họp b|o tại CES, 

Steve Koeing, phó chủ tịch nghiên cứu của 

CTA, đ~ lấy ví dụ về ng{nh công nghiệp 

thức ăn nhanh v{ giải thích rằng, bằng 

c|ch thêm trí tuệ thông minh v{o c|c 

tương t|c ban đầu khi một đơn đặt h{ng 

được thực hiện, điều n{y đảm bảo nó 

được thực hiện chính x|c v{ giải phóng 

nh}n viên để tập trung xử lý c|c giao dịch 

thanh to|n, do đó cung cấp một dịch vụ 

tốt hơn. 

 

Cá nhân hóa cuối cùng 

 

Tại CES, L’Oréal đ~ giới thiệu về 

Perso, một hệ thống l{m đẹp c| nh}n 

được hỗ trợ AI, tạo ra c|c sản phẩm chăm 

sóc da, son bóng hoặc phấn nền theo yêu 

cầu. Perso l{ một thiết bị giống như hộp đi 

kèm với một ứng dụng giúp đ|nh gi| l{n 

da v{ đ|nh gi| c|c mối quan t}m cơ bản 

như nếp nhăn, vết th}m, sự thiếu hụt độ 

săn chắc. AI cũng xem xét c|c yếu tố môi 

trường quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm, 

chất lượng không khí, mức độ phấn, chỉ số 

UV, v.v ... Bên trong hộp, một thiết bị điều 

khiển robot sau đó trộn c|c th{nh phần 

kh|c nhau để tạo ra sản phẩm chăm sóc 

da phù hợp với nhu cầu của người tiêu 

dùng khi đó. Một hộp kh|c có thể x|c định 

v{ trộn chính x|c loại m{u nền phù hợp 

với da người mặc. Hộp Perso thứ ba có 

thể phối m{u son môi phù hợp với m{u da 

hoặc phối hợp nó với c|c món đồ trong tủ 

quần |o hoặc xu hướng thời trang mới 

nhất. 

 

Năm khai trương cho 5G 

 

Trí thông minh của mọi vật sẽ 

được cung cấp bởi 5G, Koenig nhấn mạnh. 

5G dự kiến sẽ nhanh hơn ít nhất 10 lần so 

với 4G v{ có thể hỗ trợ nhiều thiết bị 

được kết nối hơn. 

 

Năm 2020 l{ năm khai trương cho 

5G - 50 nh{ cung cấp mạng trên to{n cầu 

đang triển khai mạng 5G, sẽ cung cấp nhu 

cầu cho c|c thiết bị cầm tay 5G. C|c lô 
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h{ng của thiết bị cầm tay 5G v{o năm 

2020 dự kiến sẽ đạt khoảng 20,2 triệu 

đơn vị (so với 145,6 triệu cho 4G) v{ 

khoảng 106,3 triệu đơn vị v{o năm 2022, 

v{ 5G được  ph}n phối lần đầu sẽ nhiều 

hơn so với thiết bị cầm tay 4G. 

 

Tr|i ngược với 4G, 5G sẽ được dẫn 

dắt bởi c|c ứng dụng thương mại như xe 

tự l|ị, th{nh phố thông minh với cơ sở hạ 

tầng được kết nối giúp giảm chi phí, tiêu 

thụ năng lượng v{ sẽ tạo ra c|c luồng dữ 

liệu lớn cho c|c dịch vụ được cải thiện; 

IoT quan trọng như l{ chăm sóc sức khỏe 

từ xa, an to{n giao thông v{ kiểm so|t 

hoặc an to{n của người tiêu dùng. Ưu 

điểm của 5G l{ tính khả dụng rất cao, độ 

trễ thấp v{ tốc độ truyền rất nhanh. Cùng 

với AI, 5G l{ một công nghệ dự kiến sẽ 

được kết hợp trong hầu hết c|c công nghệ 

mới trong những năm tới. 

 

Thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực 

tế hỗn hợp 

 

Lần đầu tiên, kính AR trông giống 

như kính thông thường: kính thông minh 

Bosch Light Drive trông rất thời trang v{ 

hiện đại. Chúng kh| hữu ích trong khi 

mua sắm, đi xe đạp, l|i xe v{ cho phép 

người dùng kiểm tra điện thoại thông 

minh mà không cần nhìn vào chúng. Nói 

chung, sử dụng kính AR đang ph|t triển 

v{ bao gồm trong nhiều trường hợp, như, 

đ{o tạo lực lượng lao động, trình chiếu 

hướng dẫn sửa chữa cho cơ khí, v{ thiết 

kế x}y dựng trong kiến trúc. 

 

 Một trải nghiệm s}u sắc kh|c l{ 

bộ đồ v{ găng tay của Teslasuit, kết hợp 

VR v{ AR. Nó l{ một sự thay thế cực kỳ 

chính x|c cho c|c điều kiện trong thế giới 

thực v{ có thể được sử dụng trong huấn 

luyện an to{n công cộng hoặc môi trường 

công nghiệp để cung cấp một mô phỏng 

thế giới thực, to{n th}n trong c|c tình 

huống phức tạp có thể g}y nguy hiểm cho 

con người. Bộ đồ giúp đảm bảo rằng mọi 

người được chuẩn bị khi họ phải đối mặt 

với tình huống khẩn cấp ngo{i đời thực. 

Nó cung cấp thông tin phản hồi xúc gi|c 

v{ bắt giữ cả chuyển động v{ sinh trắc 

học. Bộ đồ cũng có thể được sử dụng bởi 

c|c vận động viên m{ hoạt động như một 

huấn luyện viên c| nh}n tích hợp  v{ giúp 

việc đ{o tạo hiệu quả hơn. 

 

Từ sức khỏe kỹ thuật số đến phương 

pháp trị liệu kỹ thuật số 

 

Sức khỏe kỹ thuật số l{ tất cả về 

việc sử dụng công nghệ để cải thiện sức 

khỏe thể chất v{ sức khỏe tinh thần của 

mỗi c| nh}n v{ đối với nhiều người. Họ sử 

dụng nó để đo số bước họ đi bộ hoặc để 

theo dõi qu| trình trao đổi chất của họ để 

xem họ đang đốt ch|y bao nhiêu lượng 

calo hay chất béo. Với sự gia tăng ô nhiễm 

không khí ở nhiều th{nh phố trên to{n 

thế giới, mặt nạ chống ô nhiễm công nghệ 

cao đ~ xuất hiện mạnh tại CES. 

 

Những công d}n th{nh phố hiện 

đại ng{y c{ng bị thiếu ngủ, nhiều công 

nghệ giấc ngủ hứa hẹn một giấc ngủ buổi 

đêm ngon l{nh cho cả người lớn v{ em bé.  

Một show – stopper tại CES l{ SNOO, một 

xe đẩy có mui bằng m}y đan thông minh 
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ph|t ra tiếng ồn trắng với mục đích l{m 

cho em bé trở nên bình tĩnh trong khoảng 

30 gi}y. Nó thích nghi với sự rung chuyển 

của em bé. Bất cứ ai đ~ có con đều biết 

rằng một giấc ngủ trọn đêm l{ một điều gì 

đó chỉ xảy ra trong những giấc mơ tho|ng 

qua. Do đó, bất cứ điều gì khiến một đứa 

bé ngủ thêm một hoặc hai giờ sẽ giúp bố 

v{ mẹ có một chút thời gian để chuẩn bị 

cho một ng{y d{i v{ bận rộn kh|c. 

 

Một bước gần hơn với một thiết bị 

y tế, l{ Aerbetic, thiết bị theo dõi tiểu 

đường không x}m lấn mang được, theo 

dõi thụ động v{ liên tục lượng đường ở 

trong m|u. Nó hoạt động nhờ sử dụng 

cảm biến khí nano ph|t hiện c|c loại khí 

m{ con người thải ra một c|ch tự nhiên 

khi lượng đường trong m|u tăng qu| cao 

hoặc qu| thấp. Sử dụng m|y học, thiết bị 

trở nên chính x|c hơn theo thời gian. Khi 

người mặc nhận được cảnh b|o, họ có thể 

đo lượng đường trong m|u của họ bằng 

một m|y theo dõi truyền thống v{ nhập 

thông tin v{o thiết bị.  Hệ thống nhận 

được c{ng nhiều phản hồi hơn, thiết bị 

c{ng trở nên hữu ích. 

 

Một trong những lĩnh vực ph|t 

triển nhanh nhất được gọi l{ phương 

ph|p trị liệu kỹ thuật số, nó baogồm thiết 

bị kết nối sức khỏe c| nh}n, thiết bị y tế 

cấy ghép v{ tư vấn y tế từ xa trực tuyến.  

Chúng cung cấp c|c can thiệp của c|c 

phương ph|p trị liệu thông qua phần 

mềm trực tiếp cho bệnh nh}n, để ngăn 

chặn, quản lý v{ điều trị một rối loạn y tế 

hay bệnh tật. 

 

Theo khảo s|t của người tiêu dùng 

về sức khỏe kỹ thuật số năm 2019 của 

Acckey, hơn một nửa số người tiêu dùng 

hiện mong đợi c|c khả năng kỹ thuật số từ 

c|c nh{ cung cấp dịch vụ y tế của họ v{ 

những kỳ vọng n{y bắt đầu ảnh hưởng 

đến c|ch bệnh nh}n chọn b|c sĩ. Trong 

khảo s|t, 49% số người được hỏi quan 

t}m đến c|c cuộc hẹn video v{ 53% trong 

việc sử dụng c|c thiết bị từ xa hoặc theo 

dõi từ xa để ghi lại v{ theo dõi sức khỏe. 

Người tiêu dùng cũng ng{y c{ng sẵn s{ng 

chia sẻ dữ liệu sức khỏe của họ với c|c 

b|c sĩ v{ ng{y c{ng tham gia nhiều hơn 

v{o việc chăm sóc sức khỏe của họ. 

 

Xe hơi bay 

 

Một số loại phương tiện trên 
không giống như một dạng giao thoa giữa 

m|y bay trực thăng v{ m|y bay không 
người l|i đ~ được trình b{y tại CES. Cái 
gọi l{ m|y bay cất c|nh v{ hạ c|nh thẳng 
đứng (VTOL) n{y đang ph|t triển nhanh 
chóng nhờ nhiều công nghệ tương tự 
được sử dụng trong xe tự l|i v{ xe điện. 
Chúng bao gồm c|c cảm biến, phần cứng 

v{ phần mềm điện to|n, pin v{ kết nối 
giữa xe với xe v{ xe với cơ sở hạ tầng 
(V2X). Nếu những lời hứa được giữ, Uber 
Air sẽ trở th{nh một trong những chiếc 
taxi bay đầu tiên chỉ sau bốn năm, nhưng 
những chiếc kh|c như ASX v{ Bell Nexus 
đang theo s|t gót họ. 

 

Giao thông không chỉ l{ xe hơi, nó 

còn l{ c|c nền tảng di chuyển của người 
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v{ vật, nó bao gồm cả xe tay ga, xe đạp, xe 

m|y v{ những thứ tương tự. Tuy nhiên, vì 

không gian cơ sở hạ tầng trên mặt đất hạn 

chế cho, di chuyển trên không có thể l{ 

một cơ hội thực sự. 

 

Theo b|o c|o của Morgan Stanley 

Research năm 2019, VTOLs có thể tăng 

lên 2.9 nghìn tỷ USD trên to{n thế giới v{o 

năm 2040. Nó cũng dự đo|n rằng những 

chiếc ”xe hơi bay” có thể c|ch mạng hóa 

ng{nh công nghiệp chia sẻ chuyến đi bằng 

việc có thể thực hiện bốn chuyến đi trên 

không cho mỗi chuyến đi trên mặt đất. 

Những th|ch thức bao gồm công nghệ pin 

về giới hạn mật độ năng lượng so với 

trọng lượng; đủ năng lượng để cất c|nh 

v{ hạ c|nh suôn sẻ cũng như độ tin cậy 

của pin vì chỉ một lỗi duy nhất sẽ chắc 

chắn dẫn đến một tai nạn chết người. Bên 

cạnh c|c quy định v{ chứng nhận bay, c}u 

hỏi về khả năng chi trả vẫn tồn tại: gi| cả 

của một chuyến đi có đủ thấp để VTOLs 

trở th{nh một lựa chọn vận chuyển h{ng 

loạt không? 

 

Thực phẩm và nông nghiệp đô thị 

 

Những chiếc tủ lạnh thông minh có 

thể cho chúng ta biết thực phẩm đ~ được 

để bao l}u v{ khi n{o chúng hết. Thay vì đi 

mua sắm, công nghệ hiện cung cấp c|c tùy 

chọn kh|c để đảm bảo cung cấp thực 

phẩm. Ví dụ như công nghệ in thực phẩm 

3D. Mặc dù vẫn l{ một ng{nh công nghiệp 

ng|ch, nó đang ph|t triển v{ gần như tất 

cả c|c loại mặt h{ng thực phẩm hiện có 

thể được in, bao gồm c|c sản phẩm từ sữa 

v{ thịt, v{ thậm chí cả sushi. Đối với c|c 

nh{ h{ng v{ nh{ cung cấp thực phẩm cao 

cấp, m|y in 3D đơn giản hóa việc sản xuất 

c|c vật thể được c| nh}n hóa như logo, 

nhãn sô cô la cho món tr|ng miệng hoặc 

b|nh ngọt, cũng như hình dạng mì ống vui 

nhộn. Thực phẩm cũng có thể được tùy 

chỉnh để đ|p ứng nhu cầu ăn kiêng rất cụ 

thể như không có gluten hoặc thuần chay. 

Một lựa chọn kh|c l{ trồng c}y xanh trong 

nh{ bếp hoặc trên m|i nh{ hoặc ban công 

của bạn. Cảm biến, |nh s|ng LED, c|c yếu 

tố l{m nóng v{ hạt trộn sẵn v{ c|c th{nh 

phần gần như đảm bảo th{nh công cho 

c}y trồng cả về chất lượng v{ số lượng. 

Một số tùy chọn cải tiến công nghệ cho 

nông d}n mới đ~ được trình b{y tại CES. 

 

Robot báo cáo nhiệm vụ 

 

 

Robot dưới mọi hình thức v{ hình 

dạng đều có ở đ}y để cải thiện sức khỏe 

của chúng ta. Robot đồng h{nh tìm c|ch 

chống lại sự cô lập của người gi{, quản lý 

căng thẳng hoặc thậm chí gi|o dục trẻ em 

trong c|c môn học STEM. Quy mô thị 

trường to{n cầu cho robot hỗ trợ chăm 

sóc sức khỏe được dự b|o sẽ đạt 1,2 tỷ 

USD v{o năm 2024. Trong khi tiềm năng 

của robot trong việc chăm sóc v{ gi|o dục 

l{ rất cao, vẫn còn những r{o cản đối với 
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việc |p dụng rộng r~i. Nhiều người từ 65 

tuổi trở lên có mối liên hệ tiêu cực với 

robot. Họ lo ngại rằng robot không thể 

thực hiện c|c nhiệm vụ một c|ch an to{n 

v{ hiệu quả. D}n số gi{ trên to{n cầu tạo 

ra cơ hội cho c|c robot chăm sóc, nhưng 

chỉ khi những mối liên hệ tiêu cực đó có 

thể được khắc phục. 

 

Robot gi|o dục đang phục vụ như 

l{ một trợ lý giảng dạy, cho phép tham gia 

từ xa thông qua thần giao c|ch cảm v{ 

thúc đẩy học tập STEM bên ngo{i lớp học. 

C|c nghiên cứu người tiêu dùng b|o c|o 

gần chấp nhận phổ qu|t (92%) cho việc 

sử dụng robot cho c|c ứng dụng gi|o dục, 

từ giải quyết vấn đề được mô phỏng cho 

trẻ em đến c|c b{i học lập trình cho người 

dùng lớn tuổi. Giống như robot chăm sóc, 

ước tính thị trường cho robot gi|o dục rất 

cao v{ đang tăng lên, đạt khoảng 1,01 tỷ 

USD v{o năm 2024. 

Robot b|n lẻ v{ rô bốt phục vụ 

kh|ch sạn, cùng với robot giao h{ng đại 

diện cho c|c lĩnh vực lớn nhất cho robot.  

Robot hình người Pepper, có thể nhận 

diện cảm xúc con người, đ~ tham gia như 

một người ch{o đón ở Nhật Bản, cung cấp 

thông tin cho kh|ch h{ng. Nó cũng được 

triển khai trong môi trường học thuật v{ 

chăm sóc sức khỏe, cũng như ” một nh}n 

viên b|n h{ng”. LGs PorterBot, ServeBot 

v{ CartBot được thiết kế cho môi trường 

s}n bay, kh|ch sạn, siêu thị v{ trung t}m 

thương mại để hỗ trợ kh|ch h{ng, vận 

chuyển h{ng lý, ph}n ph|t bữa ăn hoặc 

mang đồ tạp hóa./. 

 

                  (Biên dịch theo: iecetech.org) 

 

https://iecetech.org/index.php/Technolog

y-Focus/2020-01/CES-technology-trends-

for-2020 

 
 

TIÊU CHUẨN ÚC VỀ CHÁY RỪNG  
ĐƯỢC CÔNG BỐ CHO NGƯỜI DÂN TRUY CẬP  

 

Hôm nay, Giám đốc điều hành của Tiêu 

chuẩn Úc Adrian O’Connell, và Bộ 

trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và 

Công nghệ Karen Andrews MP đã công 

bố một thỏa thuận tài trợ chung để tiếp 

cận tiêu chuẩn AS 3959:2018, Xây  

 

dựng các tòa nhà ở khu vực dễ xảy ra 

cháy rừng, dành cho tất cả người Úc. 

 

“Đ}y là khoảng thời gian khó khăn 

đối với nhiều cá nhân và cộng đồng. Khi 

quy mô của thảm họa trở nên rõ ràng, tôi 

https://iecetech.org/index.php/Technology-Focus/2020-01/CES-technology-trends-for-2020
https://iecetech.org/index.php/Technology-Focus/2020-01/CES-technology-trends-for-2020
https://iecetech.org/index.php/Technology-Focus/2020-01/CES-technology-trends-for-2020
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muốn chắc chắn rằng Tiêu chuẩn Úc sẽ 

trực tiếp đóng góp v{o phản ứng rộng lớn 

hơn của Úc", Gi|m đốc điều hành của Tiêu 

chuẩn Úc , ông Adrian O'Connell nói. 

 

Bằng cách tài trợ quyền truy cập 

vào tiêu chuẩn này cùng với Chính phủ 

Liên bang, Tiêu chuẩn Úc hy vọng rằng khi 

cộng đồng xây dựng lại sau những vụ cháy 

gần đ}y nhất, họ sẽ l{m như vậy với 

quyền truy cập vào tiêu chuẩn xây dựng 

của Úc, liên quan đến các khu vực dễ bị 

cháy rừng. 

 

“Tôi rất tự h{o rằng chúng tôi đ~ 

có thể công bố điều n{y ng{y hôm nay,“ 

ông O’Connell cho biết. 

 

Thông b|o n{y được đưa ra chỉ v{i 

th|ng sau khi Tiêu chuẩn Úc đưa ra một 

khung ph}n phối v{ cấp phép mới để cung 

cấp nhiều tùy chọn hơn cho quyền truy 

cập v{o Tiêu chuẩn Úc. Tiêu chuẩn Úc v{ 

Chính phủ Liên bang, thông qua Bộ Công 

nghiệp, Khoa học, Năng lượng v{ T{i 

nguyên sẽ cùng t{i trợ cho việc truy cập 

cho đến ng{y 30 th|ng 6 năm 2021 bằng 

c|ch sử dụng lộ trình truy cập được t{i 

trợ được nêu trong khung ph}n phối v{ 

cấp phép. 

 

“Khi chúng tôi công bố khung ph}n 

phối v{ cấp phép mới của chúng tôi vào 

th|ng 11, việc có thể công bố một sự hợp 

t|c như thế n{y một c|ch nhanh chóng l{ 

một th{nh quả quan trọng cho tất cả 

những người liên quan. Tôi muốn cảm ơn 

Bộ trưởng Andrew v{ Bộ của cô ấy đ~ l{m 

việc với chúng tôi những tuần vừa qua để 

thực hiện điều n{y.” Ông O’Connell nói. 

 

Chính s|ch khung ph}n phối v{ cấp 

phép của Tiêu chuẩn Úc đ~ được đưa ra 

v{o năm ngo|i v{ l{ mức tối cao trong khả 

năng của công ty đối với việc t{i trợ v{ 

tiếp cận mới với tiêu chuẩn n{y v{ l{ một 

ví dụ quan trọng về c|ch thức chính s|ch 

khung mới có thể hỗ trợ cộng đồng. 

 

“Một c|ch kh|c, đó l{ bản chất của 

Tiêu chuẩn Úc l{ để hỗ trợ quốc gia của 

chúng ta v{ việc kiểm so|t nội dung của 

chúng ta đ~ cho chúng ta cơ hội để thực 

hiện điều n{y.” Ông O’Connell kết luận. 

 

AS 3959: 2018 Xây dựng các tòa 

nhà trong khu vực dễ xảy ra cháy rừng 

cung cấp hướng dẫn cho c|c chuyên gia 

trong ng{nh x}y dựng, nó liên quan chủ 

yếu v{o việc cải thiện khả năng chống 

ch|y rừng tốt hơn của c|c tòa nh{ được 

chỉ định trong khu vực dễ xảy ra ch|y 

rừng. 

 

Liên quan nhiều hơn về ch|y rừng, 

Ông O’Connell đ~ nói rằng qu| sớm để nói 

điều gì nếu có bất kì công việc n{o cần 

phải được thực hiện với c|c tiêu chuẩn kỹ 

thuật sau c|c vụ ch|y rừng. 

 

Cho đến n{y, tất cả thông tin m{ 
chúng tôi nghe được về c|c tòa nh{ được 
x}y dựng theo tiêu chuẩn n{y đều hoạt 
động tốt. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm dữ 
liệu về c|ch c|c ngôi nh{ được x}y dựng 
theo tiêu chuẩn AS 3959: 2018 v{ l{m 
việc với c|c Ủy ban liên quan để hỗ trợ 
công việc đang diễn ra của họ để giúp đỡ 
trong giai đoạn x}y dựng lại n{y. 

 

AS 3959: 2018, Xây dựng các tòa 

nhà ở khu vực dễ bị cháy rừng, sẽ sớm 

được cung cấp dưới dạng PDF cho tất cả 

người Úc cho đến ng{y 30 th|ng 6 năm 

2021./. 
(Biên dịch theo: standard.org.au) 

https://www.standards.org.au/news/key-
bushfire-standard-open-for-all-
australians-to-access

https://www.standards.org.au/news/key-bushfire-standard-open-for-all-australians-to-access
https://www.standards.org.au/news/key-bushfire-standard-open-for-all-australians-to-access
https://www.standards.org.au/news/key-bushfire-standard-open-for-all-australians-to-access
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THỬ NGHIỆM PHTALAT TRONG SÀN ĐÀN HỒI 
 

Một tiêu chuẩn Quốc tế mới của 

ASTM nhằm mục đích giúp những 

người tham gia sản xuất và bán sàn 

đàn hồi thử nghiệm hàm lượng ortho-

phtalat. 

 

Theo th{nh viên quốc tế ASTM, 

Amy Costello,  Gi|m đốc ph|t triển bền 

vững tại Tập đo{n Amstrong Flooring, 

tiêu chuẩn mới đặc biệt nhằm cải thiện độ 

t|i lập v{ độ lặp lại để kiểm tra h{m lượng 

phtalat trong c|c s{n đ{n hồi. B{ nói rằng 

tiêu chuẩn mới có thể giúp c|c nh{ sản 

xuất v{ nh{ b|n lẻ s{n, cửa h{ng cải thiện 

nh{ v{ phòng thử nghiệm ho{n th{nh thử 

nghiệm với tính nhất qu|n cao hơn. 

 

“C|c phương ph|p thử nghiệm 

hiện tại cho ortho-phtalat ban đầu được 

thiết kế cho c|c sản phẩm như đồ chơi trẻ 

em, thường bao gồm c|c vật liệu liên quan 

đến nhựa, theo ông Costello. Không giống 

như một món đồ chơi, nhiều sản phẩm 

s{n đ{n hồi không đồng nhất với c|c lớp 

v{ chất độn kh|c nhau như đ| vôi.” 

 

Ông Costello lưu ý, c|c chất độn 
như vậy có thể l{m cho este phtalat bị ph| 

vỡ về mặt hóa học, dẫn đến c|c b|o c|o về 
lượng ortho-phtalat thấp hơn thực tế. 
Phần chuẩn bị mẫu trong tiêu chuẩn mới 
giải quyết c|c vấn đề n{y bằng c|ch yêu 
cầu kích thước mẫu lớn hơn của to{n bộ 
mặt cắt phải được xay v{ kiểm tra. Tiêu 
chuẩn mới cũng thiết lập c|c giới hạn thời 
gian về việc một mẫu có thể chạy trong 
bao l}u sau khi chiết v{ trước khi phải 
chiết lại, cô nói thêm. 
 

Ủy ban trải s{n đ{n hồi quốc tế 
ASTM (F06) đ~ ph|t triển tiêu chuẩn mới, 
sẽ sớm được công bố l{ F3414./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 
https://www.astm.org/standardization-

news/?q=update/test-phthalates-resilient-
flooring 

 
 

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

Các thành phố có thể hưởng lợi 

từ việc sử dụng rộng rãi dữ liệu và 

công nghệ. Tuy nhiên, để tận dụng lợi 

ích của các công nghệ mới, các tiêu 

chuẩn là cần thiết. Chúng không chỉ cho 

phép cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 

có giá cả cạnh tranh và hiệu quả có thể 

hoạt động cùng nhau, mà còn cung cấp 

các mô tả rõ ràng về thực tiễn tốt nhất 

và cho phép các phương pháp tiếp cận 

chung để giải quyết các thách thức 

chung. 

 

IEC đ~ ph|t triển nhiều tiêu chuẩn 

quan trọng đối với hoạt động hiệu quả của 

c|c th{nh phố. Trên 1800 tiêu chuẩn  đ~ 

được x|c định l{ cần thiết đối với c|c 

th{nh phố, trong c|c lĩnh vực như năng 

lượng, chiếu s|ng, giao thông v{ c|c dịch 

vụ th{nh phố. Tuy nhiên, c|c th{nh phố 

https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/test-phthalates-resilient-flooring
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/test-phthalates-resilient-flooring
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/test-phthalates-resilient-flooring
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thông minh đòi hỏi một c|ch tiếp cận to{n 

diện. Do đó, IEC đ~ |p dụng một phương 

ph|p hệ thống để giải quyết tốt hơn sự 

phức tạp của c|c th{nh phố thông minh l{ 

hệ thống c|c hệ thống. 

 

C|c tiêu chuẩn cho c|c th{nh phố 

thông minh có thể giúp c|c th{nh phố trên 

to{n thế giới hưởng lợi nhanh chóng v{ 

hiệu quả hơn từ thực tiễn tốt nhất to{n 

cầu v{ cung cấp c|c cơ hội mới cho ng{nh 

công nghiệp. Trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, c|c đối t|c của IEC với ISO để 

ph|t triển c|c tiêu chuẩn cho c|c th{nh 

phố thông minh. Theo Heng Qian, Nhà 

cung cấp của nhóm l{m việc chung về IEC 

v{ ISO tại c|c th{nh phố thông minh 

(ISO/IEC JTC 1/WG 11), “JTC 1 tập trung 

v{o c|c khía cạnh công nghệ thông tin v{ 

truyền thông (ICT). Nhiều công nghệ được 

sử dụng trong c|c th{nh phố thông minh, 

như kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nh}n tạo, 

quyền riêng tư, dựa trên c|c tiêu chuẩn 

được ph|t triển bởi JTC 1”. 

 

Tiêu chuẩn mới được xuất bản 

 

V{o th|ng 10 năm 2019, IEC v{ ISO 

đ~ xuất bản một tiêu chuẩn mới, ISO/IEC 

30146, tiêu chuẩn n{y cunng cấp c|c chỉ 

số đ|nh gi| v{ phương ph|p đ|nh gi| để 

đo lường chức năng của c|c hệ thống ICT 

kh|c nhau trong một th{nh phố. C|c chỉ 

số đ~ được ph|t triển để đ|nh gi| c|c hệ 

thống như giao thông của một th{nh phố, 

an to{n công cộng v{ c|c dịch vụ quản lý 

thành phố. C|c chỉ số n{y có thể được sử 

dụng để đo lường một th{nh phố thông 

minh một c|ch to{n diện hoặc được thiết 

kế để đo lường c|c phần riêng rẽ của 

th{nh phố. 

 

Theo Qian, tiêu chuẩn n{y dựa trên 

c|c thông lệ quốc tế tốt nhất v{ đ~ được 

thử nghiệm ở một số quốc gia trên thế 

giới. Nó có thể được sử dụng để giúp thúc 

đẩy sự ph|t triển h{i hòa của c|c dự |n 

th{nh phố thông minh. 

 

Tiêu chuẩn đang được phát triển 

 

Công việc đang được tiến h{nh để 

x}y dựng một khung tham chiếu ICT 

th{nh phố thông minh. Ba tiêu chuẩn sẽ 

được công bố, mỗi tiêu chuẩn đề cập đến 

một quan điểm kh|c nhau trong một 

th{nh phố v{ tập trung v{o c|c mối quan 

tấm cho từng quan điểm, được sử dụng 
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bởi c|c nh}n viên thông tin th{nh phố khi 

lập kế hoạch v{ thực hiện một th{nh phố 

thông minh. Các khung bao gồm quy trình 

kinh doanh, quản trị tri thức v{ kỹ thuật. 

Từ góc độ ICT, nó cung cấp cho c|c bên 

liên quan trong th{nh phố thông minh 

một sự hiểu biết chung về khung đầy đủ.  

Hai tiêu chuẩn kh|c cũng đang được ph|t 

triển đề cập đến c|c thuật ngữ dữ liệu 

th{nh phố thông minh v{ nền tảng kỹ 

thuật số. 

 

ISO/IEC 21972 sẽ thiết lập c|c 

nguyên tắc chung cho một bản thể luận 

mức cao hơn (IULO) cho phép mô tả định 

nghĩa chỉ số v{ dữ liệu được sử dụng để 

lấy ra chỉ số. Qian nhận xét, “ Bản thể học 

trong khoa học thông tin được sử dụng  

để hỗ trợ khả năng tương t|c ngữ nghĩa. 

Chúng ta đang xem xét bản thể học cấp 

cao hơn cho c|c chỉ số th{nh phố thông 

minh, bao gồm cả mô hình dữ liệu, để 

chúng ta có thể hiểu hơn chung những gì 

chúng tôi muốn nói về c|c chỉ số v{ dữ 

liệu của họ”. Tiêu chuẩn n{y được dự kiến 

công bố v{o th|ng 3 năm 2020. 

 

ISO/IEC 24039 l{ một tiêu chuẩn 

kh|c đang được ph|t triển sẽ x|c định 

một nền tảng kỹ thuật số th{nh phố thông 

minh ở mức nền tảng. “ Chúng tôi biết 

rằng c|c th{nh phố bao gồm c|c ứng dụng 

dọc. Tuy nhiên, c|c ứng dụng n{y thường 

chia sẻ một nền tảng chung có thể dùng 

như một nền tảng cho tất cả c|c ứng dụng 

dọc. Một một ứng dụng dọc có thể tập 

trung v{o lĩnh vực cụ thể của họ nhưng sử 

dụng một nền tảng kỹ thuật số chung cho 

các yêu cầu về ITC của họ”. Bằng c|ch chia 

sẻ một nền tảng kỹ thuật số chung, c|c 

lĩnh vực như giao thông công cộng hay c|c 

dịch vụ chính phủ có thể dễ d{ng chia sẻ 

dữ liệu hoặc đơn giản hóa quyền truy cập 

người dùng v{o dịch vụ của họ. 

 

Các lĩnh vực cho công việc trong tương 

lai 

Có thể hy vọng rằng c|c lĩnh vực 

mới quan t}m trong công việc tiêu chuẩn 

hóa ICT, chẳng hạn như bản sao kỹ thuật 

số, dữ liệu đ|ng tin cậy v{ sử dụng dữ 

liệu, sẽ tìm đường đến c|c th{nh phố 

thông minh. Tuy nhiên, như Qian lưu ý, 

chúng tôi cần nhận thức được sự độc đ|o 

của c|c th{nh phố thông minh v{ c|c yêu 

cầu về ICT của chúng. Họ sẽ yêu cầu khả 

năng tương t|c của dữ liệu, sự phối hợp 

của c|c hệ điều h{nh đô thị v{ một nền 

tảng cho dữ liệu mở. 

 

C|c chủ đề quan t}m kh|c bao gồm 

mô hình dữ liệu th{nh phố v{ trực quan 

hóa th{nh phố thông minh. Th{nh phố 

thông minh sẽ cần tích hợp dữ liệu từ 

nhiều hệ thống v{ sẽ cần một khung để 

tích hợp thông tin. Với trực quan hóa 

th{nh phố thông minh, người dùng có thể 

truy cập v{o một nền tảng duy nhất kết 

hợp c|c điểm dữ liệu kh|c nhau về một 

th{nh phố v{ c|c hệ thống kh|c nhau 

trong thời gian thực v{ theo c|ch trực 

quan. L{m như vậy cung cấp thông tin 

theo ngữ cảnh về môi trường v{ c|c hệ 

thống kh|c nhau trong th{nh phố. 

 

Tuy nhiên, như Qian đ~ lưu ý, 

chúng tôi cần phải l{m việc nhanh chóng 

vì c|c th{nh phố cần những tiêu chuẩn 

này./.  

 

(Biên dịch theo iecetech.org) 

https://www.iecetech.org/Technical-
Committees/2020-01/Information-
technology-for-smart-cities 

 

https://www.iecetech.org/Technical-Committees/2020-01/Information-technology-for-smart-cities
https://www.iecetech.org/Technical-Committees/2020-01/Information-technology-for-smart-cities
https://www.iecetech.org/Technical-Committees/2020-01/Information-technology-for-smart-cities
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TIÊU CHUẨN MỚI ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY CHO BẰNG LÁI XE DI ĐỘNG 

Việc đặt bàn, đặt mua vé máy 
bay, thanh toán hóa đơn và nhận tất cả 
các thông tin xác nhận, vé và hóa đơn 
điện tử. Chúng tôi đã quen với sự tiện 
lợi và dễ dàng thực hiện nhiều giao 
dịch không cần giấy tờ trên các thiết bị 
của mình, bất kể chúng ta ở đâu trên 
thế giới. 

Bằng l|i xe cung cấp nhiều hơn 
quyền l|i xe, thường được sử dụng l{m 
bằng chứng nhận dạng đ|ng tin cậy 

 

Làm gì trong các tình huống yêu 
cầu bằng chứng nhận dạng v{ tuổi? Nhiều 
người đ~ sử dụng giấy phép l|i xe, nó 
mang lại cho họ nhiều hơn quyền l|i xe v{ 
cũng cung cấp bằng chứng nhận dạng 
đ|ng tin cậy. Nhưng thật tuyệt vời khi có 
một phiên bản di động dễ d{ng truy cập 
nếu cần, cho c|c giao dịch kỹ thuật số? 

 

Bài phỏng vấn với Peter Waggett 
 

E-tech đ~ có cuộc phỏng vấn với 
Peter Waggett, người hướng dẫn công 
việc của IEC v{ ISO về tiêu chuẩn ứng 
dụng giấy phép l|i xe di động (mDL) – 
ISO/IEC 18013-5. 

Hơn 30 năm qua, IEC v{ ISO đ~ x}y 
dựng c|c tiêu chuẩn Quốc tế, cho phép 
con người tiến h{nh kinh doanh trên khắp 
thế giới m{ không cần phải lo lắng về c|c 
định dạng kh|c nhau. Waggett gi|m s|t 

nhóm thẻ v{ thiết bị bảo mật để nhận 
dạng c| nh}n bao gồm cả hộ chiếu, bằng 
lái xe và thẻ ng}n h{ng. 

 
Khi việc số hóa ph|t triển, c|c tình 

huống cần có nhận dạng trực tuyến bảo 
mật sẽ tăng lên v{ có thể bao gồm: 

- Có được dịch vụ x~ hội, bỏ phiếu, mở 
t{i khoản ng}n h{ng 

- Cho thuê xe ô tô,  thủ tục nhận phòng 
kh|ch sạn, đặt vé m|y bay, truy cập 

c|c tòa nh{ chính phủ, an ninh s}n 
bay 

- V{o qu|n bar, c}u lạc bộ, mua vật 
phẩm hạn chế tuổi 
 

Các bạn đã xây dựng những tiêu chuẩn 
nào? 
 

“Chúng tôi đ~ x}y dựng c|c tiêu 
chuẩn Quốc tế, như l{  về hộ chiếu, thị 
thực v{ thẻ ng}n h{ng có thể đọc được 
bằng m|y, đảm bảo c|c khía cạnh giống 

như c|c yếu tố dữ liệu trên c|c mặt h{ng, 
kích thước v{ thử nghiệm, trong trường 
hợp thẻ, cho khả năng uốn cong,v{ chịu 
được nhiệt độ hoặc sự biến dạng bề mặt. 
Những tiêu chuẩn n{y đ~ giúp mọi người 
có thể đi đến bất kỳ s}n bay n{o trên thế 
giới, v{o quốc gia đó, thuê một chiếc xe 
hơi, lấy tiền từ m|y ATM v{ tiến h{nh 
kinh doanh bình thường. B}y giờ, chúng 
tôi hướng tới tương lai để xem l{m thế 

n{o chúng ta có thể chuyển thế hệ n{y 
sang thế hệ tiếp theo, điều n{y sẽ tiếp tục 

các khả năng n{y trên c|c thiết bị di động, 
ông Waggett giải thích. 

 
Tiêu chuẩn mới sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi thế nào cho mDL? 
 

Trong một v{i năm, một số Quốc 
gia đ~ thử nghiệm bằng l|i xe di động: 
Phần Lan, Nauy, Anh, Agentina, Brazil, 
Th|i Lan, một phần của nước Úc v{ Mỹ đ~ 
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cung cấp giấy phép l|i xe di động kể từ 

đầu năm 2018 v{ nhiều quốc gia đang 
xem xét sử dụng. 

 
“Để có được giấy phép l|i xe di 

động th{nh công, nó cần phải truy cập 
được v{ chúng ta có thể tin tưởng v{o dữ 
liệu. Tiêu chuẩn mDL m{ chúng tôi đang 
ph|t triển cung cấp c|c cơ chế cho cả hai 
khía cạnh n{y v{ dự kiến sẽ được ho{n 
thiện v{o năm 2020”, Waggett nói. 

 
Tiêu chuẩn mới – ISO/IEC 18013-

5.2, Công nghệ thông tin – Nhận dạng cá 
nhân – giấy phép lái xe phù hợp ISO– Phần 
5: Ứng dụng giấy phép lái xe di động 
(mDL) mô tả c|c đặc tả kỹ thuật giao diện 

cho việc thực hiện giấy phép l|i xe trên 
một thiết bị di động, nói c|ch kh|c, giao 
diện giữa mDL v{ người đọc mDL. 

 
Nó cung cấp c|c c|ch thức x|c 

minh kh|c với cơ quan ban h{nh mDL, 
như cảnh s|t, dịch vụ chính phủ, trang 
web hoặc ứng dụng, x}y dựng hệ thống 

truy cập, có thể đảm bảo rằng hình ảnh v{ 
dữ liệu của chủ sở hữu mDL l{ x|c thực v{ 
do đó đ|ng tin cậy. 

 
C|c tiêu chuẩn bao gồm: 
 

- c|c trường hợp sử dụng có tham 
gia, khi một người có mặt để kiểm tra 
danh tính của chủ sở hữu mDL, ví dụ, 
cảnh s|t kiểm tra bên đường. Nó cũng 
được quy định cho c|c thiết bị kết nối v{ 
ngắt kết nối. 

- c|c tình huống không gi|m s|t, 
chẳng hạn như m|y b|n h{ng tự động cho 
thuốc l| hoặc rượu, sử dụng c|c thiết bị 
được kết nối hoặc ngắt kết nối. 

- truy cập v{o một số trang web, 
chẳng hạn như c|c dịch vụ của chính phủ. 

 
C|c công nghệ được quy định trong 

tiêu chuẩn cho phép đầu đọc thiết bị di 
động thực hiện x|c minh bao gồm m~ QR 

quang, giao tiếp trường gần (NFC) v{ 

Bluetooth năng lượng thấp (BLE). 
 

MDL sẽ bảo mật đến mức nào? 
 

Để duy trì tính bảo mật, tính to{n 
vẹn v{ tính x|c thực của việc trao đổi dữ 
liệu giữa mDL v{ người đọc, tiêu chuẩn 
chống giả mạo, chống nh}n bản, chống 
nghe lén v{ chống truy cập tr|i phép, 
bằng c|ch sử dụng phương ph|p x|c thực 
tin nhắn v{ m~ hóa. 

 

“Có một phần của tiêu chuẩn liên 
quan đến bảo mật. Điều n{y sẽ giúp x|c 
thực nguồn gốc của dữ liệu mDL, cập nhật 
dữ liệu như thế n{o, x|c minh rằng nó 

không thay đổi từ cơ quan ban h{nh v{ 
ngăn chặn truy cập tr|i phép v{o dữ liệu 
đó. Điều n{y cũng bao gồm quyền riêng tư 
dữ liệu, phải đạt được nếu giấy phép l|i xe 
di động được thông qua rộng r~i”, 
Waggett nhận xét. 

 
Tiêu chuẩn cũng x|c định c|c 

nguyên tắc để bảo vệ quyền riêng tư. Một 
số ví dụ bao gồm đảm bảo rằng trình đọc 
thiết bị chỉ yêu cầu v{ nhận dữ liệu phù 
hợp với trường hợp sử dụng v{ giao thức 
bảo mật không khiến người dùng nhận 
dạng được nếu dữ liệu được truyền không 
thể x|c định được. 

 
Tầm nhìn xa 

Công nghệ đang thay đổi ho{n to{n 
c|ch sống của chúng ta. Theo Statista, thị 
phần thương mại điện tử di động thế giới 

dự kiến sẽ đạt 72,9% trên to{n cầu v{o 
năm 2021. Có nhiều thống kê cho thấy xu 
hướng sử dụng thiết bị di động để thực 
hiện nhiều giao dịch trực tuyến tăng. 
 

Chúng tôi tạo t{i khoản trực tuyến 

để l{m mọi thứ, từ gọi taxi, thanh to|n 
hóa đơn, mua sắm, đến theo dõi yêu cầu 
bảo hiểm, theo dõi sức khỏe v{ đầu tư. 
Không khó để tưởng tượng rằng một ng{y 
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n{o đó chúng ta sẽ không còn cần kiểm 

tra tại trung t}m mua sắm, nếu c|c mặt 
h{ng chúng ta mua được quét v{o một 
ứng dụng trong điện thoại của chúng ta, 
nó sẽ tự động lập hóa đơn cho c|c t{i 
khoản ng}n h{ng của chúng ta hoặc một 
c|i gì đó tương tự cho c|c chương trình  

chia sẻ xe. Sự xuất hiện của tiêu chuẩn 

giấy phép l|i xe di động mới không thể kịp 
thời hơn./. 

(Biên dịch theo iecetech.org) 
https://iecetech.org/issue/2020-01/New-

standard-will-enable-trustworthy-mobile-

driving-licence 
 

XÓA BỎ DẤU CHÂN KHÍ THẢI CO2  
CỦA CÁC TÒA NHÀ VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ MỚI 

 

Đóng góp gần 40 % lượng khí 

thải CO2 liên quan đến năng lượng 

toàn cầu, ngành xây dựng có tiềm năng 

rất lớn trong việc làm sạch thế giới của 

chúng ta. Một tiêu chuẩn Quốc tế mới 

hiện đang giúp ngành công nghiệp sử 

dụng tối ưu tất cả các loại tòa nhà, tái 

sử dụng và tái chế các nguyên vật liệu 

của chúng một cách hiệu quả khi hết 

tuổi thọ sử dụng. 

ISO 20887 – Phát triển bền vững 

trong các tòa nhà và công trình kỹ thuật 

dân dụng – Thiết kế tháo dỡ và thích ứng – 

Nguyên tắc, yêu cầu và khuyến nghị, hỗ trợ 

chủ sở hữu, kiến trúc sư, kỹ sư v{ c|c bên 

kh|c tham gia v{o vòng đời của x}y dựng 

để cải thiện tính bền vững, nhưng cũng để 

tiết kiệm thời gian và tài nguyên. 

 

Việc |p dụng tiêu chuẩn n{y một 

mặt góp phần kéo d{i tuổi thọ của tòa nh{  

bằng c|ch tích hợp kh|i niệm khả năng 

thích ứng cho phép t|i cấu trúc hiệu quả  

 

của tòa nh{ v{ mặt kh|c tối ưu hóa t{i 

nguyên ở cuối tuổi thọ của nó bằng c|ch 
tạo điều kiện th|o gỡ, t|i sử dụng, t|i chế 
v{ thải bỏ c|c vật liệu kh|c nhau. 
 

Kết quả l{ giảm lượng khí thải 
carbon dioxide thông qua việc sử dụng tối 
ưu tòa nh{, chi phí thấp hơn do tuổi thọ 
kéo d{i v{ sử dụng t{i nguyên hợp lý hơn, 
cũng như giảm chất thải xả. 

 

Theo ông Philippe Osset, Chủ tịch 

tiểu ban ISO chịu tr|ch nhiệm x}y dựng 

tiêu chuẩn, người dùng có thể tận dụng tối 

đa c|c hướng dẫn để th|o dỡ v{ thích ứng 

nếu họ có kế hoạch kết hợp c|c kh|i niệm 

n{y v{o khởi đầu của một dự |n x}y 

dựng. “Điều n{y sẽ giúp họ tận dụng tối đa 

tòa nh{ trong suốt vòng đời của nó, từ sửa 

chữa, phục hồi đến t|i sử dụng, t|i chế v{ 

thải bỏ c|c th{nh phần của nó khi hết tuổi 

thọ”, Chủ tịch khẳng định. 

 

C|ch tiếp cận n{y cũng tham gia 

v{o nền kinh tế tuần ho{n, do đó đóng 

góp cho một thế giới bền vững hơn. Các 

tiêu chuẩn mới cũng góp phần trực tiếp 

đến ph|t triển bền vững Mục tiêu ph|t 

triển thứ 11 của Liên Hợp Quốc đối với 

c|c th{nh phố v{ c|c cộng đồng bền 

vững./. 

 

(Biên dịch theo iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2480.html

https://iecetech.org/issue/2020-01/New-standard-will-enable-trustworthy-mobile-driving-licence
https://iecetech.org/issue/2020-01/New-standard-will-enable-trustworthy-mobile-driving-licence
https://iecetech.org/issue/2020-01/New-standard-will-enable-trustworthy-mobile-driving-licence
http://vietq.vn/quoc-te-sub10/
https://www.iso.org/news/ref2480.html
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CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 02/2020
 
01. Vấn đề chung. Thuật 
ngữ. Tiêu chuẩn hóa. 
Tư liệu 
 
TCVN 12480:2019 

Công nghệ thông tin. Tính toán 
đám mây. Tổng quan và từ vựng 
Số trang:20 
ISO 7010:2019/Amd 1:2020 
Graphical symbols — Safety 
colours and safety signs — 
Registered safety signs — 
AMENDMENT 1 
Pages: 7 
ISO 15241:2012/Amd 
1:2020 
Rolling bearings — Symbols 
for physical quantities — 
AMENDMENT 1 
Pages: 1 
ISO 5681:2020 
Equipment for crop protection 
— Vocabulary 
Pages: 40 
Replaces: ISO 5681:1992 
ISO 8044:2020 
Corrosion of metals and alloys 
— Vocabulary 
Pages: 29 
Replaces: ISO 8044:2015 
IEC 60092:2020 SER  
Series 
Electrical installations in ships 
- ALL PARTS 
Pages: 1252 
IEC 60050-485:2020  
International Electrotechnical 
Vocabulary (IEV) - Part 485: 
Fuel cell technologies 
Pages: 167 
BS EN ISO 6414:2020 
Technical product 
documentation (TPD). 
Technical drawings for 
glassware 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 
6414:1995 
BS ISO 56000:2020 
Innovation management. 
Fundamentals and vocabulary 
Pages: 46 
ASTM E1316 - 20  
Standard Terminology for 
Nondestructive Examinations 
Pages: 39 
Replaces: ASTM E1316-19b 
ASTM E1542 - 20a  

Standard Terminology 
Relating to Occupational 
Health and Safety 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E1542-18 
ASTM D5681 - 20  
Standard Terminology for 
Waste and Waste Management 
Pages: 18 
Replaces: ASTM D5681-18 
DIN EN ISO 22748 
Absorbent incontinence 
products for urine and/or 
faeces - Terminology and 
classification (ISO/DIS 
22748:2020); German and 
English version prEN ISO 
22748:2020 
Pages:28 
DIN EN 16214-1 
Sustainability criteria for the 
production of biofuels and 
bioliquids for energy 
applications - Principles, 
criteria, indicators and 
verifiers - Part 1: Terminology; 
German version EN 16214-
1:2012+A1:2019 
Pages: 35 
Replaces:DIN EN 16214-1 
(2012-11)*DIN EN 16214-
1/A1 (2018-11) 
DIN 58140-1 
Fiber optics - Part 1: Terms 
and definitions, symbols 
Pages:16 
DIN 16544 
Printing technology - 
Terminology in reproduction 
technology 
Pages:23 
Replaces:DIN 16544 (1988-
04)*DIN 16544 (2018-12) 
DIN 16620-3 
Printing technology - Printing 
plates for planographic 
printing (offset printing) - Part 
3: Make-ready and printing - 
Terms 
Pages:7 
Replaces:DIN 16620-3 (1993-
03)*DIN 16620-3 (2018-12) 
DIN 5452-1 
Aerospace series - Unmanned 
aircraft systems (UAS) - Part 
1: Terms and definitions; Text 
in German and English 
Pages:27 

DIN EN ISO 12543-1 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Part 1: Definitions and 
description of component 
parts (ISO/DIS 12543-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 12543-
1:2020 
Pages: 26 
DIN EN 1264-1 
Water based surface 
embedded heating and cooling 
systems - Part 1: Definitions 
and symbols; German and 
English version prEN 1264-
1:2020 
Pages:58 
DIN EN 15898 
Conservation of cultural 
heritage - Main general terms 
and definitions; Trilingual 
version EN 15898:2019 
Pages:62 
Replaces:DIN EN 15898 
(2011-12)*DIN EN 15898 
(2018-09) 
DIN 509 
Technical drawings - Relief 
grooves - Types and 
dimensions - Tolerances 
Pages:10 
 

03. Xã hội học. Dịch vụ. 
Tổ chức và quản lý công 
ty. Hành chính vận tải 
 
ISO 14813-5:2020 
Intelligent transport systems 
— Reference model 
architecture(s) for the ITS 
sector — Part 5: Requirements 
for architecture description in 
ITS standards 
Pages: 21 
Replaces: ISO 14813-5:2010 
ISO 14006:2020 
Environmental management 
systems — Guidelines for 
incorporating ecodesign 
Pages: 32 
Replaces: ISO 14006:2011 
ISO 37162:2020 
Smart community 
infrastructures — Smart 
transportation for newly 
developing areas 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000099687
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000099687
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1316-19B.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1542-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5681-18.htm
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Pages: 10 
IEC SRD 63234-1:2020  
Economic evaluation of active 
assisted living services - Part 
1: Framework 
Pages: 30 
IEC SRD 63234-2:2020  
Economic evaluation of active 
assisted living services - Part 
2: Example of use - Monitoring 
patients with chronic diseases 
Pages: 23 
BS ISO 10005:2018 - TC 
Tracked Changes. Quality 
management. Guidelines for 
quality plans 
Pages: 100 
BS ISO 22059:2020 
Guidelines on consumer 
warranties/guarantees 
Pages: 20 
BS ISO 7870-7:2020 
Control charts. Multivariate 
control charts 
Pages: 34 
BS EN ISO 14006:2020 
Environmental management 
systems. Guidelines for 
incorporating ecodesign 
Pages: 48 
Replaces: BS EN ISO 
14006:2011 
BS ISO 22396:2020 
Security and resilience. 
Community resilience. 
Guidelines for information 
exchange between 
organizations 
Pages: 22 
BS ISO 2859-2:2020 
Sampling procedures for 
inspection by attributes. 
Sampling plans indexed by 
limiting quality (LQ) for 
isolated lot inspection 
Pages: 54 
Replaces: BS 6001-2:1993, ISO 
2859-2:1985 
ASTM E2987 / E2987M - 20  
Standard Terminology for 
Sustainable Manufacturing 
Pages: 2 
Replaces: ASTM E2987/ 
E2987M-18 
ASTM C1093 - 19  
Standard Practice for 
Accreditation of Testing 
Agencies for Masonry 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1093-15ae1 

DIN EN ISO 41014 
Facility management - 
Development of facility 
management strategy 
(ISO/DIS 41014:2020); 
German and English version 
prEN ISO 41014:2020 
Pages:112 
DIN EN 17463 
Methodology for the Valuation 
of Energy Related Investments 
(ValERI); German and English 
version prEN 17463:2020 
Pages:127 
DIN EN 301549 
Accessibility requirements for 
ICT products and services; 
English version EN 301 549 
V2.1.2 (2018-08); Text 
German 
Pages:203 
Replaces:DIN EN 301549 
(2018-05) 
DIN EN 17478 
Transport Services - Customer 
communications for passenger 
transport services - A 
Universal Design approach; 
German and English version 
prEN 17478:2020 
Pages:114 
 

07. Khoa học tự nhiên 
 
ISO 21910-1:2020 
Fine bubble technology — 
Characterization of 
microbubbles — Part 1: Off-
line evaluation of size index 
Pages: 22 
IEC TS 62607-4-8:2020  
Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 
4-8: Nano-enabled electrical 
energy storage - 
Determination of water 
content in electrode 
nanomaterials, Karl Fischer 
method 
Pages: 17 
ASTM E2330 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of 
Concentrations of Elements in 
Glass Samples Using 
Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry (ICP-MS) 
for Forensic Comparisons 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E2330-12 

ASTM E2762 - 10(2020)  
Standard Practice for 
Sampling a Stream of Product 
by Variables Indexed by AQL 
Pages: 99 
Replaces: ASTM E2762-
10(2014) 
VDI/VDE 3514 Blatt 
3 
Measurement of humidity - 
Calibration and measurment 
uncertainty 
Pages:22 
DIN EN 17277 
Hydrometry - 
Measurement 
requirements and 
classification of 
rainfall intensity 
measuring 
instruments; German 
version EN 
17277:2019 
Pages:23 
Replaces:DIN EN 17277 
(2018-09) 
DIN EN ISO 14065 
Greenhouse gases - 
Environmental information - 
Requirements for bodies 
validating and verifying 
environmental information 
(ISO/DIS 14065:2020); 
German and English version 
prEN ISO 14065:2020 
Pages:134 
DIN EN ISO 20836 
Microbiology of the food chain 
- Polymerase chain reaction 
(PCR) for the detection of 
food-borne pathogens - 
Thermal performance testing 
for thermal cyclers (ISO/DIS 
20836:2020); German and 
English version prEN ISO 
20836:2020 
Pages:60 
 

11. Chăm sóc sức khỏe 
 

TCVN 11776-1:2017 

Dược liệu sau chế biến. Phần 

1: Ba kích chế 

Số trang:11 

TCVN 11776-16:2017 

Dược liệu sau chế biến. Phần 

16: Hương phụ chế 

Số trang:9 
TCVN 11776-21:2017 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030197202
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030197202
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000290848
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000290848
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2987E2987M-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2987E2987M-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1093-15AE1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2330-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2762-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2762-10R14.htm


                          THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 28 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 02/2020 

Dược liệu sau chế biến. Phần 
21: Thỏ ty tử chế 
Số trang:8 
TCVN 11776-8:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
8: Đan s}m chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-23:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
23: Trạch tả chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-3:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
3: Bạch linh chế 
Số trang:8 
TCVN 11776-24:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
24: Trần bì chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-10:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
10: Đương quy chế 
Số trang:8 
TCVN 11776-4:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
4: Bạch truật chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-5:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
5: B|n hạ chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-18:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
18: Phụ tử chế 
Số trang:11 
TCVN 11776-19:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
19: T|o nh}n chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-17:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
17: Ma ho{ng chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-15:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
15: Hòe hoa chế 
Số trang:8 
TCVN 11776-2:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
2: B|ch bộ chế 
Số trang:10 
TCVN 11776-12:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
12: Ho{i sơn chế 
Số trang:8 
TCVN 11776-7:2017 

Dược liệu sau chế biến. Phần 

7: Đại ho{ng chế 

Số trang:9 

TCVN 11776-9:2017 

Dược liệu sau chế biến. Phần 
9: Đảng s}m nam chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-11:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
11: H{ thủ ô đỏ chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-22:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
22: Sinh địa chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-14:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
14: Ho{ng liên chế 
Số trang:10 
TCVN 11776-6:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
6: Chi tử chế 
Số trang:8 
TCVN 11776-20:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
20: Thảo quyết minh chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-13:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
13: Ho{ng kỳ chế 
Số trang:9 
TCVN 11776-25:2017 
Dược liệu sau chế biến. Phần 
25: Viễn chí chế 
Số trang:9 
ISO 81060-2:2018/Amd 
1:2020 
Non-invasive 
sphygmomanometers — Part 
2: Clinical investigation of 
intermittent automated 
measurement type — 
AMENDMENT 1 
Pages: 3 
ISO 14243-3:2014/Amd 
1:2020 
Implants for surgery — Wear 
of total knee-joint prostheses 
— Part 3: Loading and 
displacement parameters for 
wear-testing machines with 
displacement control and 
corresponding environmental 
conditions for test — 
AMENDMENT 1 
Pages: 2 
ISO 14243-1:2009/Amd 
1:2020 
Implants for surgery — Wear 

of total knee-joint prostheses 

— Part 1: Loading and 

displacement parameters for 

wear-testing machines with 

load control and 

corresponding environmental 

conditions for test — 

AMENDMENT 1 

Pages: 2 
ISO 18615:2020 
Traditional Chinese medicine 
— General requirements of 
electric radial pulse 
tonometric devices 
Pages: 13 
ISO 22988:2020 
Traditional Chinese medicine 
— Astragalus mongholicus 
root 
Pages: 19 
ISO 22570:2020 
Dentistry — Spoons and bone 
curettes 
Pages: 7 
IEC 61223-3-6:2020  
Evaluation and routine testing 
in medical imaging 
departments - Part 3-6: 
Acceptance and constancy 
tests - Imaging performance of 
mammographic X-ray 
equipment used in a 
mammographic 
tomosynthesis mode of 
operation 
Pages: 108 
BS EN ISO 8536-4:2020 
Infusion equipment for 
medical use. Infusion sets for 
single use, gravity feed 
Pages: 26 
Replaces:  BS EN ISO 8536-
4:2013+A1:2013 
BS EN ISO 9997:2020 
Dentistry. Cartridge syringes 
Pages: 16 
Replaces:  BS EN ISO 
9997:2000 
BS EN ISO 80601-2-74:2020 
Medical electrical equipment. 
Particular requirements for 
basic safety and essential 
performance of respiratory 
humidifying equipment 
Pages: 102 
BS EN ISO 17510:2020 
Medical devices. Sleep apnoea 
breathing therapy. Masks and 
application accessories 
Pages: 42 
Replaces: BS EN ISO 17510-
2:2009 
ASTM F1800 - 19e1  
Standard Practice for Cyclic 
Fatigue Testing of Metal Tibial 
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Tray Components of Total 
Knee Joint Replacements 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1800-19 
ASTM F755 - 19  
Standard Specification for 
Selection of Porous 
Polyethylene for Use in 
Surgical Implants 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F755-
99(2011) 
ASTM F2759 - 19  
Standard Guide for 
Assessment of the Ultra-High 
Molecular Weight 
Polyethylene (UHMWPE) Used 
in Orthopedic and Spinal 
Devices 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2759-11 
JIS T 0993-1:2020 
Biological evaluation of 
medical devices -- Part 1: 
Evaluation and testing within 
a risk management process 
Pages: 48 
Replaces: JIS T 0993-1:2016 
JIS T 7201-4:2020 
Inhalational anaesthesia 
systems -- Part 4: Anaesthetic 
and respiratory equipment -- 
Breathing sets and connectors 
Pages: 42 
Replaces: JIS T 7201-4:2018 
JIS T 7221:2020 
Anaesthetic and respiratory 
equipment -- Tracheal tubes 
and connectors 
Pages: 46 
Replaces: JIS T 7221:2016 
JIS T 7227:2020 
Anaesthetic and respiratory 
equipment -- Tracheostomy 
tubes and connectors 

Pages: 30 

Replaces: JIS T 7227:2016 

DIN EN ISO 80601-2-13*VDE 

0750-2-13 

Medical electrical equipment - 

Part 2-13: Particular 

requirements for basic safety 

and essential performance of 

an anaesthetic workstation 

(ISO/DIS 80601-2-13:2019); 

German and English version 

prEN ISO 80601-2-13:2019 
Pages:254 
DIN EN ISO 27427 

Anaesthetic and respiratory 
equipment - Nebulizing 
systems and components (ISO 
27427:2013); German version 
EN ISO 27427:2019 
Pages:67 
Replaces:DIN EN 13544-1 
(2009-12)*DIN EN ISO 27427 
(2019-05) 
DIN EN ISO 80601-2-
79 
Medical electrical equipment - 
Part 2-79: Particular 
requirements for basic safety 
and essential performance of 
ventilatory support equipment 
for ventilatory impairment 
(ISO 80601-2-79:2018); 
German version EN ISO 
80601-2-79:2019 
Pages:97 
Replaces:DIN EN ISO 10651-6 
(2011-06)*DIN EN ISO 80601-
2-79 (2019-06) 
DIN EN ISO 20789 
Anaesthetic and respiratory 
equipment - Passive 
humidifiers (ISO 20789:2018); 
German version EN ISO 
20789:2019 
Pages:63 
Replaces:DIN EN ISO 8185 
(2009-07, t)*DIN EN ISO 
20789 (2019-05) 
DIN EN ISO 15002/ 
A2 
Flow-metering devices for 
connection to terminal units of 
medical gas pipeline systems 
(ISO 15002:2008/DAM 
2:2019); German and English 
version EN ISO 
15002:2008/prA2:2019 
Pages:12 
DIN EN ISO 10555-6 

Intravascular catheters - 

Sterile and single-use 

catheters - Part 6: 

Subcutaneous implanted ports 

(ISO 10555-6:2015 + Amd 

1:2019); German version EN 

ISO 10555-6:2017 + A1:2019 

Pages:30 

Replaces:DIN EN ISO 10555-6 

(2017-11)*DIN EN ISO 10555-

6/A1 (2019-06) 

DIN ISO 13926-1 
Pen systems - Part 1: Glass 
cylinders for pen-injectors for 

medical use (ISO 13926-
1:2018) 
Pages:11 
Replaces:DIN ISO 13926-1 
(2005-10)*DIN ISO 13926-1 
(2018-03) 
 

13. Bảo vệ môi trường 
và sức khỏe. An toàn 
 
ISO 18674-3:2017/Amd 
1:2020 
Geotechnical investigation and 
testing — Geotechnical 
monitoring by field 
instrumentation — Part 3: 
Measurement of 
displacements across a line: 
Inclinometers — 
AMENDMENT 1 
Pages: 1 
ISO 11665-6:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 
radon-222 — Part 6: Spot 
measurement methods of the 
activity concentration 
Pages: 13  
Replaces: ISO 11665-6:2012 
ISO 7240-17:2020 
Fire detection and fire alarm 
systems — Part 17: 
Transmission path isolators 
Pages: 30 
Replaces: ISO 7240-17:2009 
ISO/IEC 21972:2020 
Information technology — 
Upper level ontology for smart 
city indicators 
Pages: 30 
ISO 18526-4:2020 
Eye and face protection — 
Test methods — Part 4: 
Headforms 
Pages: 17 
ISO 22526-1:2020 
Plastics — Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics — Part 1: 
General principles 
Pages: 7 
ISO 11665-5:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 
radon-222 — Part 5: 
Continuous measurement 
methods of the activity 
concentration 
Pages: 13 
IEC 62387:2020  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1800-19.htm
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Radiation protection 
instrumentation - Dosimetry 
systems with integrating 
passive detectors for 
individual, workplace and 
environmental monitoring of 
photon and beta radiation 
Pages: 180 
IEC 62387:2020 RLV  
Radiation protection 
instrumentation - Dosimetry 
systems with integrating 
passive detectors for 
individual, workplace and 
environmental monitoring of 
photon and beta radiation 
Pages: 276 
IEC TR 61511-4:2020  
Functional safety - Safety 
instrumented systems for the 
process industry sector - Part 
4: Explanation and rationale 
for changes in IEC 61511-1 
from Edition 1 to Edition 2 
Pages: 39 
IEC 61511:2020 SER  
Series 
Functional safety - Safety 
instrumented systems for the 
process industry sector - ALL 
PARTS 
Pages: 1224 
BS ISO/IEC 21972:2020 

Information technology. Upper 

level ontology for smart city 

indicators 
Pages: 42 
BS EN ISO 18526-3:2020 
Eye and face protection. Test 
methods. Physical and 
mechanical properties 
Pages: 62 
BS EN 17351:2020 

Bio-based products. 

Determination of the oxygen 

content using an elemental 

analyser 
Pages: 16 
BS EN ISO 11665-3:2020 

Measurement of radioactivity 

in the environment. Air: 

radon-222. Spot measurement 

method of the potential alpha 

energy concentration of its 

short-lived decay products 
Pages: 28 
Replaces: BS EN ISO 11665-
3:2015 
BS EN IEC 62311:2020 

Assessment of electronic and 
electrical equipment related to 
human exposure restrictions 
for electromagnetic fields (0 
Hz to 300 GHz) 
Pages: 42 
Replaces: BS EN 62311:2008 
BS ISO 29903-1:2020 
Comparison of toxic gas data 
from different tests. Guidance 
and requirements 
Pages: 28 
BS EN ISO 11665-6:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Air: 
radon-222. Spot measurement 
methods of the activity 
concentration 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 11665-
6:2015 
BS EN ISO 22908:2020 
Water quality. Radium 226 
and Radium 228. Test method 
using liquid scintillation 
counting 
Pages: 38 
BS EN 50614:2020 
Requirements for the 
preparing for re-use of waste 
electrical and electronic 
equipment 
Pages: 42 
BS ISO 37156:2020 
Smart community 
infrastructures. Guidelines on 
data exchange and sharing for 
smart community 
infrastructures 
Pages: 40 
BS EN ISO 11665-5:2020 

Measurement of radioactivity 

in the environment. Air: 

radon-222. Continuous 

measurement methods of the 

activity concentration 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 11665-
5:2015 
ASTM C1671 - 20  
Standard Practice for 
Qualification and Acceptance 
of Boron Based Metallic 
Neutron Absorbers for 
Nuclear Criticality Control for 
Dry Cask Storage Systems and 
Transportation Packaging 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1671-15 
ASTM D1783 - 01(2020)  

Standard Test Methods for 
Phenolic Compounds in Water 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D1783-
01(2012)e1 
ASTM D4129 - 05(2020)  
Standard Test Method for 
Total and Organic Carbon in 
Water by High Temperature 
Oxidation and by Coulometric 
Detection 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D4129-
05(2013) 
ASTM D4276 - 02(2020)  
Standard Practice for Confined 
Area Entry 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D4276-
02(2012) 
ASTM E3037 - 19  
Standard Test Method for 
Measuring Relative Movement 
Capabilities of Through-
Penetration Firestop Systems 
Pages: 11 
Replaces: ASTM E3037-16 
ASTM C1227 - 20  
Standard Specification for 
Precast Concrete Septic Tanks 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1227-13 
ASTM D4050 - 20  
Standard Test Method for 
(Field Procedure) for 
Withdrawal and Injection Well 
Testing for Determining 
Hydraulic Properties of 
Aquifer Systems 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D4050-14 
ASTM D4165 - 06(2020)e1  

Standard Test Method for 

Cyanogen Chloride in Water  

Pages: 4 

Replaces: ASTM D4165-

06(2012) 
ASTM D4193 - 08(2020)e1  

Standard Test Method for 

Thiocyanate in Water 

Pages: 6 

Replaces: ASTM D4193-

08(2013)e1 

ASTM C1751 - 20  

Standard Guide for Sampling 

Radioactive Tank Waste 
Pages: 11 
Replaces: ASTM C1751-11 
ASTM E3134 - 20  
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Standard Specification for 
Transportation Tunnel 
Structural Components and 
Passive Fire Protection 
Systems 
Pages: 12 
Replaces: ASTM E3134-17 
ASTM D1929 - 20  
Standard Test Method for 
Determining Ignition 
Temperature of Plastics 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D1929-19 
ASTM D5058 - 12(2020)  
Standard Practices for 
Compatibility of Screening 
Analysis of Waste 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D5058-12 
ASTM D8018 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Determination of (Tri-n-
butyl)-n-
tetradecylphosphonium 
chloride (TTPC) in Soil by 
Multiple Reaction Monitoring 
Liquid Chromatography/Mass 
Spectrometry (LC/MS/MS) 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D8018-15 
ASTM F1897 - 20  
Standard Specification for Leg 
Protection for Chain Saw 
Users 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1897-14 
ASTM F3325 - 20  
Standard Specification for Leg-
Protective Devices for 
Chainsaw Users 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F3325-19 
ASTM F496 - 20  
Standard Specification for In-
Service Care of Insulating 
Gloves and Sleeves 
Pages: 8  
Replaces: ASTM F496-14a 
ASTM C637 - 20  
Standard Specification for 
Aggregates for Radiation-
Shielding Concrete 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C637-14 
ASTM C638 - 20  
Standard Descriptive 
Nomenclature of Constituents 
of Aggregates for Radiation-
Shielding Concrete 
Pages: 4 

Replaces: ASTM C638-14 
ASTM E2677 - 20  
Standard Test Method for 
Estimating Limits of Detection 
in Trace Detectors for 
Explosives and Drugs of 
Interest 
Pages: 8 
Replaces: ASTM E2677-14 
ASTM C1187 - 20  
Standard Guide for 
Establishing Surveillance Test 
Program for Boron-based 
Neutron Absorbing Material 
Systems for Use in Nuclear 
Fuel Storage Racks in Pool 
Environment 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1187-15 
ASTM D7181 - 20  
Standard Test Method for 
Consolidated Drained Triaxial 
Compression Test for Soils 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D7181-11 
ASTM D8142 - 17e1  
Standard Test Method for 
Determining Chemical 
Emissions from Spray 
Polyurethane Foam (SPF) 
Insulation using Micro-Scale 
Environmental Test Chambers 
Pages: 14 
Replaces: ASTM D8142-17 
JIS Q 13315-4:2020 
Environmental management 
for concrete and concrete 
structures -- Part 4: 
Environmental design of 
concrete structures 
Pages: 16 
JIS T 8021:2020 
Protective clothing against 
heat and flame -- 
Determination of heat 
transmission on exposure to 
flame 
Pages: 20 
Replaces: JIS T 8021:2015 
JIS T 8022:2020 
Protective clothing against 
heat and flame -- Method of 
test for limited flame spread 
Pages: 24 
Replaces: JIS T 8022:2015 
JIS T 8023:2020 
Protective clothing and 
equipment against heat -- Test 
method for convective heat 
resistance using a hot air 

circulating oven 
Pages: 16 
Replaces: JIS T 8023:2015 
DIN EN ISO 14005 
Environmental management 
systems - Guidelines for a 
flexible approach to phased 
implementation (ISO 
14005:2019); German version 
EN ISO 14005:2019 
Pages:77 
Replaces:DIN EN ISO 14005 
(2018-04) 
DIN EN ISO 14090 
Adaptation to climate change - 
Principles, requirements and 
guidelines (ISO 14090:2019); 
German version EN ISO 
14090:2019 
Pages:42 
Replaces:DIN EN ISO 14090 
(2018-07) 
DIN EN 17477 
Algae and algae products - 
Identification of the biomass 
of micro-algae, macro-algae, 
cyanobacteria and/or 
Labyrinthulomycetes - 
Detection and identification 
with morphological and/or 
molecular methods; German 
and English version prEN 
17477:2020 
Pages:54 
DIN EN 482 
Workplace exposure - 
Procedures for the 
determination of the 
concentration of chemical 
agents - General performance 
requirements; German and 
English version prEN 
482:2020 
Pages:49 
DIN EN 17199-4 
Workplace exposure - 
Measurement of dustiness of 
bulk materials that contain or 
release respirable NOAA or 
other respirable particles - 
Part 4: Small rotating drum 
method; German version EN 
17199-4:2019 
Pages:30 
Replaces:DIN EN 17199-4 
(2017-12) 
DIN EN 17199-5 
Workplace exposure - 
Measurement of dustiness of 
bulk materials that contain or 
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release respirable NOAA or 
other respirable particles - 
Part 5: Vortex shaker method; 
German version EN 17199-
5:2019 
Pages:39 
Replaces:DIN EN 17199-5 
(2017-12) 
DIN 19643-5 
Treatment of water of 
swimming pools and baths - 
Part 5: Combinations of 
process using bromine as 
disinfectant, produced by 
ozonation of bromide-rich 
water 
Pages:24 
Replaces:DIN 19643-5 (2015-
09) 
DIN EN ISO 15685 
Soil quality - Determination of 
potential nitrification and 
inhibition of nitrification - 
Rapid test by ammonium 
oxidation (ISO 15685:2012); 
German and English version 
prEN ISO 15685:2019 
Pages:33 
DIN EN ISO 17155 
Soil quality - Determination of 
abundance and activity of soil 
microflora using respiration 
curves (ISO 17155:2012); 
German and English version 
prEN ISO 17155:2019 
Pages:39 
DIN EN ISO 17512-2 
Soil quality - Avoidance test 
for determining the quality of 
soils and effects of chemicals 
on behaviour - Part 2: Test 
with collembolans (Folsomia 
candida) (ISO 17512-2:2011); 
German and English version 
prEN ISO 17512-2:2019 
Pages:41 
DIN EN ISO 21479 
Soil quality - Determination of 
the effects of pollutants on soil 
flora - Leaf fatty acid 
composition of plants to 
assess soil quality (ISO 
21479:2019); German and 
English version prEN ISO 
21479:2019 
Pages:61 
DIN EN ISO 29200 
Soil quality - Assessment of 
genotoxic effects on higher 
plants - Vicia faba 

micronucleus test (ISO 
29200:2013); German and 
English version prEN ISO 
29200:2019 
Pages:48 
DIN EN ISO 10551 
Ergonomics of the physical 
environment - Subjective 
judgement scales for assessing 
physical environments (ISO 
10551:2019); German version 
EN ISO 10551:2019 
Pages:41 
Replaces: 
DIN EN ISO 10551 (2002-
01)*DIN EN ISO 10551 (2018-
01) 
DIN 80001-1 
Ships and marine technology - 
Ergonomics on ships - Part 1: 
Overview 
Pages:36 
DIN 15996 
Image and sound production 
in film and video studios and 
radio stations - Principles and 
provisions for a work station 
Pages:35 
DIN 14375 
Firefighting and fire 
protection - Outlet standpipe 
PN 16 - Outlet standpipe 2B 
Pages:14 
Replaces:DIN 14375 (2018-
12)*DIN 14375-1 (1979-09) 
DIN 14922 
Multi purpose bag for fire 
service use 
Pages:12 
Replaces:DIN 14922 (2011-
04)*DIN 14922 (2019-03) 
DIN EN 54-13 
Fire detection and fire alarm 
systems - Part 13: 
Compatibility and 
connectability assessment of 
system components; German 
version EN 54-
13:2017+A1:2019 
Pages:33 
Replaces:DIN EN 54-13 (2017-
05)*DIN EN 54-13/A1 (2018-
03) 
DIN EN 15659 
Secure storage units - 
Classification and methods of 
test for resistance to fire - 
Light fire storage units; 
German version EN 
15659:2019 

Pages:19 
Replaces:DIN EN 15659 
(2019-10) 
DIN EN 1366-3 
Fire resistance tests for 
service installations - Part 3: 
Penetration seals; German and 
English version prEN 1366-
3:2020 
Pages:350 
Replaces:DIN EN 1366-3 
(2018-02) 
DIN 4102-16/A1 
Fire behaviour of building 
materials and building 
components - Part 16: 
"Brandschacht" tests; 
Amendment 1 
Pages:4 
DIN CEN ISO/TS 
18090-1 
Berichtigung 1*VDE 
V 0412-90-1 
Berichtigung 1 
Radiological protection - 
Characteristics of reference 
pulsed radiation - Part 1: 
Photon radiation (ISO/TS 
18090-1:2015); German 
version CEN ISO/TS 18090-
1:2019 
Pages:2 
VG 95374-2 Beiblatt 
1 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) including 
electromagnetic pulse (EMP) 
and lightning protection - 
Program and procedures - 
Part 2: Program for systems 
and equipment; Supplement 1: 
Specification and 
demonstration of 
lightning/overvoltage 
protection; Text in German 
and English 
Pages:10 
VG 95374-2/A1 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) including 

electromagnetic pulse (EMP) 

and lightning protection - 

Program and procedures - 

Part 2: Program for systems 

and equipment; Amendment 

A1; Text in German and 

English 
Pages:4 
DIN EN 14025/A1 
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Tanks for the transport of 
dangerous goods - Metallic 
pressure tanks - Design and 
construction; German and 
English version EN 
14025:2018/prA1:2020 
Pages:10 
DIN 2002 
Packaging - Transport 
packaging for dangerous 
goods - Chemical compatibility 
of polyethylene and 
coextruded plastic packagings 
Pages:16 
Replaces:DIN 2002 (2019-03) 
DIN EN 50518*VDE 
0830-5-6 
Monitoring and Alarm 
Receiving Centre; German 
version EN 50518:2019 
Pages:53 
Replaces:DIN EN 50518 
(2019-04)*DIN EN 50518-1 
(2014-10)*DIN EN 50518-2 
(2014-10)*DIN EN 50518-3 
(2014-10) 
DIN SPEC 14601 
Warning signals - Part 1: 
Acoustic warning, all-clear and 
note signals 
Pages:10 
Replaces:DIN SPEC 14601 
(2017-06) 
DIN EN 510 
Specification for protective 
clothing for use where there is 
a risk of entanglement with 
moving parts; German version 
EN 510:2019 
Pages:14 
Replaces:DIN EN 510 (1993-
03)*DIN EN 510 (2018-08) 
DIN EN 17479 
Hearing protectors - Guidance 
on selection of individual fit 
testing methods; German and 
English version prEN 
17479:2020 
Pages:90 
DIN EN 13819-3 
Hearing protectors - 
Testing - Part 3: 
Supplementary 
acoustic test methods; 
German version EN 
13819-3:2019, with 
CD-ROM 
Pages:42 
Replaces:DIN EN 13819-3 
(2017-01) 

DIN EN ISO 13287 
Personal protective 
equipment - Footwear - Test 
method for slip resistance (ISO 
13287:2019); German version 
EN ISO 13287:2019 
Pages:31 
Replaces:DIN EN ISO 13287 
(2013-02)*DIN EN ISO 13287 
(2018-09) 
  

17. Đo lường và phép 
đo. Hiện tượng vật lý 
 
IEC TS 62749:2020 RLV  
Redline version 
Assessment of power quality - 
Characteristics of electricity 
supplied by public networks 
Pages: 119 
BS EN ISO 11665-5:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Air: 
radon-222. Continuous 
measurement methods of the 
activity concentration 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 11665-
5:2015 
ASTM D7042 - 19  
Standard Test Method for 
Dynamic Viscosity and Density 
of Liquids by Stabinger 
Viscometer (and the 
Calculation of Kinematic 
Viscosity) 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D7042-16e3 
ASTM E2846 - 20  
Standard Guide for 
Thermocouple Verification 
Pages: 22 
Replaces: ASTM E2846-14 
ASTM E2655 - 14(2020)  
Standard Guide for Reporting 
Uncertainty of Test Results 
and Use of the Term 
Measurement Uncertainty in 
ASTM Test Methods 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E2655-14 
JIS C 1515:2020 
Electroacoustics -- Sound 
calibrators 
Pages: 44 
Replaces: JIS C 1515:2018 
DIN EN ISO 25178-2 
Geometrical product 
specifications (GPS) - Surface 
texture: Areal - Part 2: Terms, 

definitions and surface texture 
parameters (ISO/DIS 25178-
2:2019); German and English 
version prEN ISO 25178-
2:2019 
Pages:128 
VDI/VDE/DGQ/DKD 
2618 Blatt 1.1 
Inspection of measuring and 
test equipment - Instructions 
to inspect measuring and test 
equipment for geometrical 
quantities - Basic principles 
Pages:22 
DIN EN ISO 5167-6 
Measurement of fluid flow by 
means of pressure differential 
devices inserted in circular 
cross-section conduits running 
full - Part 6: Wedge meters 
(ISO 5167-6:2019); German 
version EN ISO 5167-6:2019 
Pages:21 
Replaces: 
DIN EN ISO 5167-6 (2019-07) 
DIN EN 14366 

Laboratory measurement of 

noise from waste water 

installations; German version 

EN 14366:2004+A1:2019 

Pages:22 

Replaces: 

DIN EN 14366 (2005-02)*DIN 

EN 14366/A1 (2018-09) 

DIN ISO 16254 

Acoustics - Measurement of 

sound emitted by road 

vehicles of category M and N 

at standstill and low speed 

operation - Engineering 

method (ISO 16254:2016); 

Text in German and English 

Pages:96 

DIN 45673-8 

Beiblatt 1 

Mechanical vibration - 

Resilient elements 

used in railway tracks 

- Part 8: Laboratory 

test procedures for 

continuous elastic rail 

supports; Supplement 

1: Test form, with CD-

ROM 
Pages:2 

Replaces:DIN 45673-8 Beiblatt 

1 (2013-07) 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314097
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314097
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7042-16E3.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2846-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2655-14.htm
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VDI/VDE 2655 Blatt 
1.3 
Optical metrology of 
microtopographies - 
Calibration of interferometers 
and interference microscopes 
for form measurement 
Pages:50 
Replaces:VDI/VDE 2655 Blatt 
1.3 (2018-03) 
DIN EN 60270 
Berichtigung 1*VDE 
0434 Berichtigung 1 
High-voltage test techniques - 
Partial discharge 
measurements (IEC 
60270:2000 + Cor.:2001 + 
A1:2015); German version EN 
60270:2001 + A1:2016; 
Corrigendum 1 
Pages:2 
DIN EN 60674-
2*VDE 0345-2 
Specification for plastic films 
for electrical purposes - Part 2: 
Methods of test (IEC 60674-
2:2016 + COR1:2017 + 
A1:2019); German version EN 
60674-2:2017 + AC:2018 + 
A1:2019 
Pages:53 
Replaces:DIN EN 60674-2 
(2017-11)*DIN EN 60674-2 
Berichtigung 1 (2018-05)*DIN 
EN 60674-2/A1 (2018-11) 
 

19. Thử nghiệm 
 
BS ISO 18684:2020 
Timekeeping instruments. 
Watch external parts made of 
hard material. General 
requirements and test 
methods 
Pages: 20 
Replaces: PD ISO/TS 
18684:2015 
Standard Practice for 
Determining the Impedance of 
Absolute Eddy-Current Probes 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E1629-12 
ASTM D6940 / D6940M - 20  
Standard Practice for 
Measuring Sifting Segregation 
Tendencies of Bulk Solids 

Pages: 5 

Replaces: ASTM D6940-18 

JIS C 60721-3-2:2020 

Classification of 

environmental conditions -- 

Part 3-2: Classification of 

groups of environmental 

parameters and their 

severities -- Transportation 

and handling 

Pages: 14 

Replaces: JIS C 60721-3-

2:2017 
DIN EN ISO 3452-1 
Non-destructive testing - 
Penetrant testing - Part 1: 
General principles (ISO/DIS 
3452-1:2019); German and 
English version prEN ISO 
3452-1:2019 
Pages:57 
DIN EN ISO 3452-2 
Non-destructive testing - 
Penetrant testing - Part 2: 
Testing of penetrant materials 
(ISO/DIS 3452-2:2019); 
German and English version 
prEN ISO 3452-2:2019 
Pages:68 
DIN EN ISO 16809 
Non-destructive testing - 
Ultrasonic thickness 
measurement (ISO 
16809:2017); German version 
EN ISO 16809:2019 
Pages:45 
Replaces:DIN EN 14127 
(2011-04)*DIN EN ISO 16809 
(2018-12) 

DIN EN IEC 

62976*VDE 0412-30 
Industrial non-destructive 
testing equipment - Electron 
linear accelerator (IEC 
62976:2017); German version 
EN IEC 62976:2019 
Pages:27 
Replaces:DIN IEC 62976 
(2017-12) 
 

21. Hệ thống và kết cấu 
dẫn chất lỏng công 
dụng chung 
 
ISO 68-2:1998/Amd 1:2020 

ISO general purpose screw 

threads — Basic profile — 

Part 2: Inch screw threads ISO 

GENERAL-purpose screw 

threads — Basic profile — 

Part 2: Inch screw threads — 

Amendment 1: The 

dimensions of basic profile 

Pages: 1 
ISO 1501:2009/Amd 1:2020 
ISO miniature screw threads 
— AMENDMENT 1: The figure 
for the tolerance zone of 
external thread 
Pages: 1 
ISO 68-1:1998/Amd 1:2020 
ISO general purpose screw 
threads — Basic profile — 
Part 1: Metric screw threads 
— AMENDMENT 1 
Pages: 1 
ISO 12130-3:2020 
Plain bearings — 
Hydrodynamic plain tilting 
pad thrust bearings under 
steady-state conditions — Part 
3: Guide values for the 
calculation of tilting pad thrust 
bearings 
Pages: 5 
Replaces: ISO 12130-3:2001 
ISO 12130-2:2020 
Plain bearings — 

Hydrodynamic plain tilting 

pad thrust bearings under 

steady-state conditions — Part 

2: Functions for calculation of 

tilting pad thrust bearings 

Pages: 12 

Replaces: ISO 12130-2:2013 
BS ISO 6281:2020 
Plain bearings. Testing under 
conditions of hydrodynamic 
and mixed lubrication in test 
rigs 
Pages: 24 
Replaces:  BS ISO 6281:2007 

BS ISO 21143:2020 

Technical product 

documentation. Requirements 

for digital mock-up virtual 

assembly test for mechanical 

products 
Pages: 24 
ASTM F2716 - 08(2020)  
Standard Practice for 
Comparison of Nonmetallic 
Flat Gaskets in High Pressure 
Saturated Steam 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2716-
08(2014) 
JIS B 1046:2020 
Fasteners -- Non-
electrolytically applied zinc 
flake coating systems 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030286009
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030286009
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1629-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6940-18.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030118662
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2716-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2716-08R14.htm
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Pages: 34 
Replaces: JIS B 1046:2014 
JIS B 6084:2020 
Requirements for balancing of 
rotating tools and tool systems 
Pages: 10 
DIN 4000-76 
Tabular layouts of properties - 
Part 76: Inserts, indexable 
Pages: 
Pages:23 
DIN 4003-76 
Concept for the design of 3D 
models based on properties 
according to DIN 4000 - Part 
76: Inserts, indexable 
Pages:44 
DIN 267-31 
Fasteners - Technical 
specifications - Part 31: Metric 
thread rolling screws of 
property class 10.9 with 
additionally hardened thread 
forming zone 
Pages:11 
Replaces:DIN 267-31 (2018-
12) 
DIN 906 
Internal drive pipe plugs - 
Conical thread 
Pages:11 
Replaces:DIN 906 (2012-
04)*DIN 906 (2019-02) 
DIN 908 
Internal drive screw plugs 
with collar - Cylindrical thread 
Pages:16 
Replaces:DIN 908 (2012-
04)*DIN 908 (2019-02) 
DIN 909 
Hexagon head pipe plugs - 
Conical thread 
Pages:11 
Replaces:DIN 909 (2012-
04)*DIN 909 (2019-02) 
DIN 910 
Hexagon head screw plugs 
with collar - Cylindrical thread 
Pages:14 
Replaces:DIN 910 (2012-
04)*DIN 910 (2019-02) 
DIN 969 

Threaded fasteners - Axial 

load fatigue testing - Test 

methods and evaluation of 

results 
Pages:23 

Replaces:DIN 969 (1997-

12)*DIN 969 (2019-02) 

DIN EN ISO 10642 

Fasteners - Hexagon socket 
countersunk head screws with 
reduced loadability (ISO 
10642:2019); German version 
EN ISO 10642:2019 
Pages:21 
Replaces:DIN EN ISO 10642 
(2013-04)*DIN EN ISO 10642 
(2018-05) 
 

23. Hệ thống và kết cấu 
truyền dẫn chất lỏng 
công dụng chung 
 
ISO 9803ISO 1609:2020 
Vacuum technology — 
Dimensions of non-knife edge 
flanges 
Pages: 12 
Replaces: ISO 1609:1986 
ISO 21307:2017/Amd 
1:2020 
Plastics pipes and fittings — 
Butt fusion jointing 
procedures for polyethylene 
(PE) piping systems — 
AMENDMENT 1 
Pages: 2 
ISO/TR 22164:2020 
Hydraulic fluid power — 
Application notes for the 
optimization of the energy 
efficiency of hydraulic systems 
Pages: 5 
ISO 2861:2020 
Vacuum technology — 
Dimensions of clamped-type 
quick-release couplings 
Pages: 10 
Replaces: ISO 2861:2013 
ISO 9803-1:2020 
Vacuum technology — 
Mounting dimensions of 
pipeline fittings — Part 1: Non 
knife-edge flange type 
Pages: 4 
Replaces: ISO 9803-1:2007 
ISO 14743:2020 
Pneumatic fluid power — 
Push-in connectors for 
thermoplastic tubes 
Pages: 30 
Replaces: ISO 14743:2004 
BS ISO 21358:2020 
Vacuum technology. Right-
angle valve. Dimensions and 
interfaces for pneumatic 
actuator 
Pages:  12 
Replaces: BS ISO 21358:2007 

BS EN ISO 22109:2020 
Industrial valves. Gearbox for 
valves 
Pages: 22 
BS ISO 3669:2020 
Vacuum technology. 
Dimensions of knife-edge 
flanges 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 3669:2017 
BS 9295:2020 
Guide to the structural design 
of buried pipes 
Pages:  146 
Replaces: BS 9295:2010 
BS EN 17151:2019 
Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
conveyance and storage of 
non-potable water. Test 
method for determination of 
long-term compression 
strength of boxes 
Pages: 20 
BS ISO 2861:2020 
Vacuum technology. 
Dimensions of clamped-type 
quick-release couplings 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 2861:2013 
ASTM F1098 - 87(2019)  
Standard Specification for 
Envelope Dimensions for 
Butterfly Valves—NPS 2 to 24 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F1098-
87(2015) 
ASTM F1155 - 10(2019)  
Standard Practice for Selection 
and Application of Piping 
System Materials 
Pages: 24 
Replaces: ASTM F1155-
10(2015) 
ASTM F1948 - 20  
Standard Specification for 
Metallic Mechanical Fittings 
for Use on Outside Diameter 
Controlled Thermoplastic Gas 
Distribution Pipe and Tubing 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F1948-19 
ASTM F2905 / F2905M - 20  

Standard Specification for 

Crosslinked Polyethylene 

(PEX) Line Pipe For Oil and 

Gas Producing Applications 

Pages: 10 
Replaces: ASTM F2905/ 
F2905M-19 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030132517
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030302211
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030170409
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030258640
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1098-87R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1098-87R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1155-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1155-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1948-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2905F2905M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2905F2905M-19.htm
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ASTM F3347 - 20  
Standard Specification for 
Metal Press Insert Fittings 
with Factory Assembled 
Stainless Steel Press Sleeve for 
SDR9 Cross-linked 
Polyethylene (PEX) Tubing 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F3347-19a 
DIN SPEC 26061 
Metallic tanks for the 
underground storage of 
liquids - Transport and 
installation 
Pages:8 
DIN EN ISO 
16148/A1 
Gas cylinders - Refillable 
seamless steel gas cylinders 
and tubes - Acoustic emission 
examination (AT) and follow-
up ultrasonic examination 
(UT) for periodic inspection 
and testing - Amendment 1 
(ISO 16148:2016/DAM 
1:2020); German and English 
version EN ISO 
16148:2016/prA1:2020 
Pages:12 
DIN EN ISO 9809-1 
Gas cylinders - Design, 
construction and testing of 
refillable seamless steel gas 
cylinders and tubes - Part 1: 
Quenched and tempered steel 
cylinders and tubes with 
tensile strength less than 1100 
MPa (ISO 9809-1:2019); 
German version EN ISO 9809-
1:2019 
Pages:70 
Replaces:DIN EN ISO 9809-1 
(2010-10)*DIN EN ISO 9809-1 
(2018-07) 
DIN EN ISO 9809-2 
Gas cylinders and tubes - 
Design, construction and 
testing of refillable seamless 
steel gas cylinders and tubes - 
Part 2: Quenched and 
tempered steel cylinders and 
tubes with tensile strength 
greater than or equal to 1100 
MPa (ISO 9809-2:2019); 
German version EN ISO 9809-
2:2019 
Pages:74 

Replaces:DIN EN ISO 9809-2 

(2010-10)*DIN EN ISO 9809-2 

(2018-07) 

DIN EN ISO 9809-3 
Gas cylinders - Design, 
construction and testing of 
refillable seamless steel gas 
cylinders and tubes - Part 3: 
Normalized steel cylinders 
and tubes (ISO 9809-3:2019); 
German version EN ISO 9809-
3:2019 
Pages:67 
Replaces:DIN EN ISO 9809-3 
(2010-10)*DIN EN ISO 9809-3 
(2018-07) 
DIN EN ISO 16964 
Gas cylinders - Flexible hoses 
assemblies - Specification and 
testing (ISO 16964:2019); 
German and English version 
prEN ISO 16964:2019 
Pages:42 
DIN EN ISO 
15494/A1 

Plastics piping systems for 

industrial applications - 

Polybutene (PB), polyethylene 

(PE), polyethylene of raised 

temperature resistance (PE-

RT), crosslinked polyethylene 

(PE-X), polypropylene (PP) - 

Metric series for specifications 

for components and the 

system - Amendment 1 (ISO 

15494:2015/DAM 1:2020); 

German and English version 

EN ISO 15494:2018/ 

prA1:2020 
Pages:12 
DIN EN 14901-2 

Ductile iron pipes, fittings and 

accessories - Requirements 

and test methods for organic 

coatings of ductile iron fittings 

and accessories - Part 2: 

Thermoplastic acid modified 

polyolefin coating (TMPO); 

German version EN 14901-

2:2019 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 14901-2 
(2018-11) 
DIN EN ISO 3183 
Petroleum and natural gas 
industries - Steel pipe for 
pipeline transportation 
systems (ISO 3183:2019); 
German version EN ISO 
3183:2019 
Pages:34 

Replaces:DIN EN ISO 3183 
(2018-09)*DIN EN ISO 3183 
(2018-12) 
DIN EN 1971-1 
Copper and copper alloys - 
Eddy current test for 
measuring defects on seamless 
round copper and copper alloy 
tubes - Part 1: Test with an 
encircling test coil on the 
outer surface; German version 
EN 1971-1:2019 
Pages:12 
Replaces:DIN EN 1971-1 
(2012-02)*DIN EN 1971-1 
(2019-03) 
DIN EN 1971-2 
Copper and copper alloys - 
Eddy current test for 
measuring defects on seamless 
round copper and copper alloy 
tubes - Part 2: Test with an 
internal probe on the inner 
surface; German version EN 
1971-2:2019 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 1971-2 
(2012-02)*DIN EN 1971-2 
(2019-03) 
DIN EN ISO 7233 
Rubber and plastics hoses and 
hose assemblies - 
Determination of resistance to 
vacuum (ISO/DIS 7233:2020); 
German and English version 
prEN ISO 7233:2020 
Pages:20 
DIN EN ISO 10619-2 
Rubber and plastics hoses and 
tubing - Measurement of 
flexibility and stiffness - Part 
2: Bending tests at sub-
ambient temperatures 
(ISO/DIS 10619-2:2020); 
German and English version 
prEN ISO 10619-2:2020 
Pages:28 
DIN EN 12954 
General principles of cathodic 
protection of buried or 
immersed onshore metallic 
structures; German version EN 
12954:2019 
Pages:45 
Replaces:DIN EN 12954 
(2001-04)*DIN EN 12954 
(2018-10) 

DIN 87901 

Sniffle valves for pumps 

Pages:6 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3347-19A.htm
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Replaces:DIN 87901 (2001-
12)*DIN 87901 (2019-05) 
DIN 86260 
Shutt off valves for shipboard 
use - Made of red brass, with 
flanges, DN 15 to DN 500 
Pages:16 
Replaces:DIN 86260 (1998-
10)*DIN 86260 (2019-05) 
DIN 86261 
Non return valves for 
shipboard use - Cutt off type, 
made of red brass, with 
flanges, DN 15 to 500 
Pages:15 
Replaces:DIN 86261 (1998-
10)*DIN 86261 (2019-05) 
DIN EN 17038-1 
Pumps - Methods of 
qualification and verification 
of the Energy Efficiency Index 
for rotodynamic pump units - 
Part 1: General requirements 
and procedures for testing and 
calculation of Energy 
Efficiency Index (EEI); German 
version EN 17038-1:2019 
Pages:37 
Replaces:DIN EN 17038-1 
(2017-02) 
VDMA 24226 
LIN Profile for integrated 
Circulators 
Pages:46 
Replaces:VDMA 24226 (2019-
04) 
 

25. Chế tạo 
 
ISO 10791-7:2020 

Test conditions for machining 
centres — Part 7: Accuracy of 
finished test pieces 
Pages: 44 
Replaces: ISO 10791-7:2014 
ISO 8289-1:2020 

Vitreous and porcelain 
enamels — Low-voltage test 
for detecting and locating 
defects — Part 1: Swab test for 
non-profiled surfaces 
Pages: 5 
Replaces: ISO 8289:2000 

ISO 15746-3:2020 
Automation systems and 

integration — Integration of 

advanced process control and 

optimization capabilities for 

manufacturing systems — 

Part 3: Verification and 

validation 

Pages: 19 
IEC TR 63082-1:2020  
Intelligent device management 
- Part 1: Concepts and 
terminology 
Pages: 93 
IEC TS 63164-1:2020  
Reliability of industrial 
automation devices and 
systems - Part 1: Assurance of 
automation devices reliability 
data and specification of their 
source 
Pages: 25 
IEC 62841-3-9:2020  
Electric motor-operated hand-
held tools, transportable tools 
and lawn and garden 
machinery - Safety - Part 3-9: 
Particular requirements for 
transportable mitre saws 
Pages: 75 
IEC 62841-3-9:2020 RLV  
Redline version 
Electric motor-operated hand-
held tools, transportable tools 
and lawn and garden 
machinery - Safety - Part 3-9: 
Particular requirements for 
transportable mitre saws 
Pages: 113 
BS ISO 10791-7:2020 
Test conditions for machining 
centres. Accuracy of finished 
test pieces 
Pages: 54 
Replaces: BS ISO 10791-
7:2014 
BS ISO 6370-2:2020 
Vitreous and porcelain 
enamels. Determination of the 
resistance to abrasion. Loss in 
mass after sub-surface 
abrasion 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 6370-2:2011 
BS ISO 19744:2020 
Test conditions for 
numerically controlled 
broaching machines. Testing 
of accuracy. Vertical surface 
type broaching machines 
Pages: 54 
BS ISO 3875:2020 
Machine tools. Test conditions 
for external cylindrical 
centreless grinding machines. 
Testing of the accuracy 

Pages: 30 
Replaces: BS ISO 3875:2004 
BS ISO 15746-3:2020 
Automation systems and 
integration. Integration of 
advanced process control and 
optimization capabilities for 
manufacturing systems. 
Verification and validation 
Pages: 28 
ASTM A488 / A488M - 18e1  
Standard Practice for Steel 
Castings, Welding, 
Qualifications of Procedures 
and Personnel 
Pages: 19 
Replaces: ASTM  
A488/A488M-18 
ASTM D4376 - 15(2020)  
Standard Specification for 
Vapor-Degreasing Grade 
Perchloroethylene 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4376-15 
ASTM D2134 - 19  
Standard Test Method for 
Determining the Hardness of 
Organic Coatings with a 
Sward-Type Hardness Rocker 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D2134-
93(2012) 
ASTM D4940 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Conductimetric Analysis of 
Water Soluble Ionic 
Contamination of Blast 
Cleaning Abrasives 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4940-15e1 
ASTM D7396 - 14(2020)  
Standard Guide for 
Preparation of New, 
Continuous Zinc-Coated 
(Galvanized) Steel Surfaces for 
Painting 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7396-14 
ASTM A488 / A488M - 18e2  
Standard Practice for Steel 
Castings, Welding, 
Qualifications of Procedures 
and Personnel 
Pages: 19 
Replaces: ASTM 
A488/A488M-18e1 

JIS B 4129-5:2020 

Tool holders for internal 

turning with cylindrical shank 

for indexable inserts -- Part 5: 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030210534
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030210534
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030244413
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030064392
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A488A488M-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4376-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2134-93R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2134-93R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4940-15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7396-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A488A488M-18E1.htm
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Style U 

Pages: 10 
JIS B 4129-6:2020 
Tool holders for internal 
turning with cylindrical shank 
for indexable inserts -- Part 6: 
Style Q 
Pages: 10 
JIS B 4129-1:2020 
Tool holders for internal 
turning with cylindrical shank 
for indexable inserts -- Part 1: 
Designation, styles, 
dimensions and calculation for 
corrections 
Pages: 26 
JIS B 4129-2:2020 
Tool holders for internal 
turning with cylindrical shank 
for indexable inserts -- Part 2: 
Style F 
Pages: 10 
JIS B 4129-3:2020 
Tool holders for internal 
turning with cylindrical shank 
for indexable inserts -- Part 3: 
Style K 
Pages: 10 
JIS B 4129-4:2020 
Tool holders for internal 
turning with cylindrical shank 
for indexable inserts -- Part 4: 
Style L 
Pages: 10 
JIS C 61326-3-1:2020 
Electrical equipment for 
measurement, control and 
laboratory use -- EMC 
requirements -- Part 3-1: 
Immunity requirements for 
safety-related systems and for 
equipment intended to 
perform safety-related 
functions (functional safety) -- 
General industrial applications 
Pages: 36 
DIN 17024-1 

Additive manufacturing - 

Process characteristics and 

performance - Part 1: Energy 

deposition using wire and 

laser in aerospace applications 
Pages:12 

DIN 17024-3 

Additive manufacturing - 

Process characteristics and 

performance - Part 3: 

Standard specification for 

directed energy deposition 

using powder and laser in 

aerospace applications 
Pages:13 
DIN EN ISO/ASTM 
52904 
Additive manufacturing - 
Process characteristics and 
performance - Practice for 
metal powder bed fusion 
process to meet critical 
applications (ISO/ASTM 
52904:2019); German and 
English version prEN 
ISO/ASTM 52904:2019 
Pages:36 
DIN EN ISO/ASTM 
52911-2 
Additive manufacturing - 
Design - Part 2: Laser-based 
powder bed fusion of 
polymers (ISO/ASTM 52911-
2:2019); German version EN 
ISO/ASTM 52911-2:2019 
Pages:31 
Replaces:DIN EN ISO 52911-2 
(2017-12) 
DIN EN ISO/ASTM 
52910 
Additive manufacturing - 
Design - Requirements, 
guidelines and 
recommendations (ISO/ASTM 
52910:2018); German version 
EN ISO/ASTM 52910:2019 
Pages:33 
Replaces:DIN EN ISO/ASTM 
52910 (2019-05) 
DIN EN ISO/ASTM 
52915 
Specification for additive 
manufacturing file format 
(AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 
FDIS 52915:2019); German 
and English version prEN 
ISO/ASTM 52915:2019 
Pages:69 
VDI/VDE 2180 Blatt 
4 
Functional safety in the 
process industry - Mechanical 
components in safety 
instrumented systems 
Pages:8 
DIN 7489 
Wood bits; plug cutter 
Pages: 
Pages:9 
DIN EN ISO 15607 

Specification and qualification 

of welding procedures for 

metallic materials - General 

rules (ISO 15607:2019); 

German version EN ISO 

15607:2019 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 15607 
(2004-03)*DIN EN ISO 15607 
(2018-11) 
DIN EN 3879 
Aerospace series - Metallic 
materials - Filler metal for 
welding - Technical 
specification; German and 
English version FprEN 
3879:2019 
Pages:42 
Replaces:DIN EN 3879 (1996-
06) 
DIN EN ISO 9090 
Gas tightness of equipment for 
gas welding and allied 
processes (ISO 9090:2019); 
German version EN ISO 
9090:2019 
Pages:16 
Replaces:DIN EN ISO 9090 
(2018-09)*DIN ISO 9090 
(1990-02) 
DIN EN ISO 6947 
Welding and allied processes - 
Welding positions (ISO 
6947:2019); German version 
EN ISO 6947:2019 
Pages:26 
Replaces:DIN EN ISO 6947 
(2011-08)*DIN EN ISO 6947 
(2018-04) 
DIN EN ISO 9455-16 
Soft soldering fluxes - Test 
methods - Part 16: Flux 
efficacy test, wetting balance 
method (ISO 9455-16:2019); 
German version EN ISO 9455-
16:2019 
Pages:30 
Replaces:DIN EN ISO 9455-16 
(2013-08)*DIN EN ISO 9455-
16 (2019-08) 
DIN SPEC 55684 
Corrosion protection 
of steel structures by 
protective paint 
systems - Testing of 
surfaces before 
application of coating 
materials for 
containments that 
cannot be detected 
visually 
Pages:16 
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DIN 50962 
Electrodeposited 
coatings - Chromated 
coatings of zinc and 
zinc alloys on iron and 
steel 
Pages:21 
Replaces:DIN 50961 (2012-
04)*DIN 50962 (2013-
02)*DIN 50962 (2019-06) 
DIN EN ISO 21968 
Non-magnetic metallic 
coatings on metallic and non-
metallic basis materials - 
Measurement of coating 
thickness - Phase-sensitive 
eddy-current method (ISO 
21968:2019); German version 
EN ISO 21968:2019 
Pages:51 
Replaces:DIN EN ISO 21968 
(2005-10)*DIN EN ISO 21968 
(2018-11) 
 

27. Năng lượng và 
truyền nhiệt 
 
ISO 22946:2020 
Nuclear criticality safety — 
Solid waste excluding 
irradiated and non-irradiated 
nuclear fuel 
Pages: 11 
ISO 21945:2020 
Solid biofuels — Simplified 
sampling method for small 
scale applications 
Pages: 19 
IEC 62282-8-101:2020  
Fuel cell technologies - Part 8-
101: Energy storage systems 
using fuel cell modules in 
reverse mode - Test 
procedures for the 
performance of solid oxide 
single cells and stacks, 
including reversible operation 
Pages: 159 
BS EN 267:2020 
Forced draught burners for 
liquid fuels 
Pages: 120 
Replaces: BS EN 
267:2009+A1:2011 
BS EN 676:2020 
Forced draught burners for 
gaseous fuels 
Pages: 150 
Replaces:  BS EN 
676:2003+A2:2008 

BS EN ISO 21404:2020 
Solid biofuels. Determination 
of ash melting behaviour 
Pages: 22 
Replaces: DD CEN/TS 15370-
1:2006 
ASTM D7649 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of Trace 
Carbon Dioxide, Argon, 
Nitrogen, Oxygen and Water in 
Hydrogen Fuel by Jet Pulse 
Injection and Gas 
Chromatography/Mass 
Spectrometer Analysis 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D7649-
10(2017) 
ASTM C992 - 20  
Standard Specification for 
Boron-based Neutron 
Absorbing Material Systems 
for Use in Nuclear Fuel Storage 
Racks in Pool Environment 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C992-16 
DIN EN IEC 62282-6-
400*VDE 0130-6-
400 
Fuel cell technologies - Part 6-
400: Micro fuel cell power 
systems - Power and data 
interchangeability (IEC 62282-
6-400:2019); German version 
EN IEC 62282-6-400:2019 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 62282-6-400 
(2017-08) 
DIN ISO 16079-1 
Condition monitoring and 
diagnostics of wind turbines - 
Part 1: General guidelines (ISO 
16079-1:2017); Text in 
German and English 
Pages:63 
DIN ISO 16079-2 
Condition monitoring and 
diagnostics of wind turbines - 
Part 2: Monitoring the drive 
train (ISO/DIS 16079-2:2019); 
Text in German and English 
Pages:109 
DIN EN 16214-4 

Sustainability criteria for the 

production of biofuels and 

bioliquids for energy 

applications - Principles, 

criteria, indicators and 

verifiers - Part 4: Calculation 

methods of the greenhouse 

gas emission balance using a 

life cycle analysis approach; 

German version EN 16214-

4:2013+A1:2019 

Pages:51 

Replaces:DIN EN 16214-4 

(2013-04)*DIN EN 16214-

4/A1 (2018-11) 

 

29.Điện 
 
IEC 62932-1:2020  
Flow battery energy systems 
for stationary applications - 
Part 1: Terminology and 
general aspects 

Pages: 16 

IEC 62932-2-1:2020  

Flow battery energy systems 

for stationary applications - 

Part 2-1: Performance general 

requirements and test 

methods 

Pages: 14 

IEC 62932-2-2:2020  

Flow battery energy systems 

for stationary applications - 

Part 2-2 Safety requirements 
Pages: 30 
IEC TR 
62544:2011+AMD1:2016+A
MD2:2020 CSV  
High-voltage direct current 
(HVDC) systems - Application 
of active filters 

Pages: 93 

IEC TR 

62544:2011/AMD2:2020  

Amendment 2 - High-voltage 

direct current (HVDC) systems 

- Application of active filters 

Pages: 3 

IEC 60092-354:2020 RLV  

Redline version 

Electrical installations in ships 

– Part 354: Single- and three-

core power cables with 

extruded solid insulation for 

rated voltages 6 kV (Um = 7,2 

kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

Pages: 54 

IEC 60086-6:2020  

Primary batteries - Part 6: 

Guidance on environmental 

aspects 
Pages: 67 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030231765
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030231765
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030138990
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030138990
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030157030
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030157030
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7649-10R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7649-10R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C992-16.htm
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IEC 60086:2020 SER  
Series 
Primary batteries - ALL PARTS 
Pages: 597 
IEC TR 63239:2020  
Radio frequency beam 
wireless power transfer 
(WPT) for mobile devices 
Pages: 22 
BS 7671:2018/A1:2020 
Requirements for Electrical 
Installations. IET Wiring 
Regulations 
Pages: 16 
BS EN IEC 62041:2020 
Transformers, power supplies, 
reactors and similar products. 
EMC requirements 
Pages: 40 
Replaces: BS EN 62041:2010 
ASTM B33 - 10(2020)e1  
Standard Specification for Tin-
Coated Soft or Annealed 
Copper Wire for Electrical 
Purposes 
Pages: 6 
Replaces: ASTM B33-10(2014) 
ASTM B971 - 10(2020)e1  
Standard Specification for 
Silver-Coated Braid and 
Ribbon Flat Copper Wire 
intended for use in Electronic 
Application 
Pages: 6 
Replaces: ASTM B971-
10(2014) 
ASTM B972 - 10(2020)e1  
Standard Specification for 
Nickel-Coated Braid and 
Ribbon Flat Copper Wire 
Intended for use in Electronic 
Application 
Pages: 6 
Replaces: ASTM B972-
10(2014) 
ASTM B973 - 10(2020)e1  
Standard Specification for Tin-
Coated Braid and Ribbon Flat 
Copper Wire intended for use 
in Electronic Application 
Pages: 5 
Replaces: ASTM B973-
10(2014) 
ASTM A363 - 03(2020)e1  
Standard Specification for 
Zinc-Coated (Galvanized) Steel 
Overhead Ground Wire Strand 
Pages: 3 
Replaces: ASTM A363-
03(2014) 

JIS C 2324-3-1:2020 
Laminated pressboard for 
electrical purposes -- Part 3-1: 
Specifications for individual 
materials -- Laminated 
precompressed pressboard 
Pages: 6 
DIN EN IEC 60674-3-
1*VDE 0345-3-1 
Plastic films for electrical 
purposes - Part 3: 
Specifications for individual 
materials - Sheet 1: Biaxially 
oriented polypropylene (PP) 
film for capacitors (IEC 
15/871/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:22 
DIN EN IEC 60317-
27-2*VDE 0474-317-
27-2 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
27-2: Paper tape covered 
round aluminium wire (IEC 
55/1749/CD:2018); Text in 
German and English 
Pages:18 
DIN VDE V 0606-22-
100*VDE V 0606-22-
100 
Boxes and enclosures for 
electrical accessories for 
household and similar fixed 
electrical installations - Part 
22-100: Particular 
requirements for boxes and 
enclosures with connecting 
terminals for casting (GVV) 
Pages:24 
DIN VDE V 0606-22-
300*VDE V 0606-22-
300 
Boxes and enclosures for 
electrical accessories for 
household and similar fixed 
electrical installations - Part 
22-300: Connecting materials 
up to 690 V - Installation 
boxes for Accommodation of 
equipement and/or 
connecting terminals 
Pages:12 
DIN EN IEC 60320-
1/A2*VDE 0625-
1/A2 
Appliance couplers for 
household and similar general 
purposes - Part 1: General 
requirements (IEC 

23G/420/CD:2019 + 
23G/421/CD:2019 + 
23G/422/CD:2019 + 
23G/423/CD:2019 + 
23G/424/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:22 
DIN EN IEC 62196-
2*VDE 0623-5-2 
Plugs, socket-outlets, vehicle 
connectors and vehicle inlets - 
Conductive charging of electric 
vehicles - Part 2: Dimensional 
compatibility and 
interchangeability 
requirements for a.c. pin and 
contact-tube accessories (IEC 
23H/445/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:120 
DIN EN IEC 60255-
181 
Measuring relays and 
protection equipment - Part 
181: Functional requirements 
for frequency protection (IEC 
60255-181:2019); German 
version EN IEC 60255-
181:2019 
Pages:94 
Replaces:DIN EN 60255-181 
(2016-10) 
DIN EN IEC 62271-
215*VDE 0671-215 
High-Voltage Switchgear and 
Controlgear - Part 215: Phase 
comparator used with VDIS 
(IEC 17C/709/CD:2019); Text 
in German and English 
Pages:64 
DIN EN 60061-
2/A56 
Lamp caps and holders 
together with gauges for the 
control of interchangeability 
and safety - Part 2: 
Lampholders (IEC 
34B/2046/CDV:2019); 
German version EN 60061-
2:1993/prA56:2019 
Pages:10 
DIN EN 60061-
3/A58 
Lamp caps and holders 
together with gauges for the 
control of interchangeability 
and safety - Part 3: Gauges 
(IEC 34B/2048/CDV:2019); 
German version EN 60061-
3:1993/prA58:2019 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030234670
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B33-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B971-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B971-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B972-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B972-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B973-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B973-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A363-03R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A363-03R14.htm
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Pages:7 
DIN EN 62386-
102*VDE 0712-0-
102 
Digital addressable lighting 
interface - Part 102: General 
requirements - Control gear 
(IEC 62386-102:2014 + 
A1:2018); English version EN 
62386-102:2014 + A1:2018 
Pages:90 
Replaces:DIN EN 62386-102 
(2016-10)*DIN EN 62386-
102/A1 (2018-04) 
DIN EN 61347-2-
7*VDE 0712-37 
Lamp controlgear - Part 2-7: 
Particular requirements for 
battery supplied electronic 
controlgear for emergency 
lighting (self-contained) (IEC 
61347-2-7:2011 + A1:2017); 
German version EN 61347-2-
7:2012 + A1:2019 
Pages:47 
Replaces:DIN EN 61347-2-7 
(2012-11)*DIN EN 61347-2-
7/A1 (2016-01) 
DIN EN IEC 60076-
11*VDE 0532-76-11 
Power transformers - Part 11: 
Dry-type transformers (IEC 
60076-11:2018); German 
version EN IEC 60076-
11:2018 
Pages:67 
Replaces:DIN EN 60076-11 
(2005-04)*DIN EN 60076-11 
(2017-06) 
DIN EN IEC 
62281/A1*VDE 
0509-6/A1 
Safety of primary and 
secondary lithium cells and 
batteries during transport 
(IEC 35/1433/CD:2019); Text 
in German and English 
Pages:4 
DIN EN IEC 60086-
5*VDE 0509-5 
Primary batteries - Part 5: 
Safety of batteries with 
aqueous electrolyte (IEC 
35/1417/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:76 
DIN EN IEC 60086-
6*VDE 0509-86-6 
Primary batteries - Part 6: 
Guidance on environmental 

aspects (IEC 
35/1415/CDV:2019); German 
and English version prEN IEC 
60086-6:2019 
Pages:62 
DIN 40744 
Berichtigung 1 
Lead acid batteries - 
Stationary valve regulated 
batteries with positive tubular 
plates and immobilized 
electrolyte (gel); Corrigendum 
1 
Pages:2 
 

31. Điện tử 
 
IEC 62435-3:2020  
Electronic components - Long-
term storage of electronic 
semiconductor devices - Part 
3: Data 
Pages: 26 
IEC 60747-18-2:2020  
Semiconductor devices - Part 
18-2: Semiconductor bio 
sensors - Evaluation process 
of lens-free CMOS photonic 
array sensor package modules 
Pages: 18 
IEC TR 63211-2-12:2020  
Durability test methods for 
electronic displays - Part 2-12: 
Environmental tests - 
Environmental conditions of 
use, storage and 
transportation of electronic 
displays 
Pages: 33 
IEC 60191-
2:1966/AMD21:2020  
Amendment 21 - Mechanical 
standardization of 
semiconductor devices - Part 
2: Dimensions 
Pages: 11 
BS IEC 60747-18-2:2020 
Semiconductor devices. 
Semiconductor bio sensors. 
Evaluation process of lens-free 
CMOS photonic array sensor 
package modules 
Pages: 22 
DIN EN IEC 60749-
18 
Semiconductor devices - 
Mechanical and climatic test 
methods - Part 18: Ionizing 
radiation (total dose) (IEC 
60749-18:2019); German 

version EN IEC 60749-
18:2019 
Pages:25 
Replaces:DIN EN 60749-18 
(2003-09)*DIN EN 60749-18 
(2018-10) 
DIN EN IEC 62884-4 
Measurement techniques of 
piezoelectric, dielectric and 
electrostatic oscillators - Part 
4: Short-term frequency 
stability test methods (IEC 
62884-4:2019); German 
version EN IEC 62884-4:2019 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 62884-4 
(2016-08) 
DIN EN 61191-2 
Berichtigung 1 
Printed board assemblies - 
Part 2: Sectional specification - 
Requirements for surface 
mount soldered assemblies 
(IEC 61191-
2:2017/COR1:2019); German 
version EN 61191-
2:2017/AC:2019 
Pages:4 
DIN EN IEC 62228-
3*VDE 0847-28-3 
Integrated circuits - EMC 
evaluation of transceivers - 
Part 3: CAN transceivers (IEC 
62228-3:2019); German 
version EN IEC 62228-3:2019 
Pages:80 
Replaces:DIN EN 62228-3 
(2017-06) 
DIN EN IEC 61076-2-
011*VDE 0687-76-2-
011 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - 
Product requirements - Part 2-
011: Circular connectors - 
Detail specification for B12 
bayonet coupling connectors 
based on mating interfaces 
according to IEC 61076-2-101 
and IEC 61076-2-109 (IEC 
48B/2697/CDV:2018); 
German and English version 
prEN IEC 61076-2-011:2018 
Pages:22 
DIN EN IEC 60512-
23-3*VDE 0687-512-
23-3 

Connectors for electrical and 

electronic equipment - Tests 

and measurements - Part 23-
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3: Screening and filtering tests 

- Test 23c: Shielding 

effectiveness of connectors 

and accessories - Line 

injection method (IEC 60512-

23-3:2018); German version 

EN IEC 60512-23-3:2019 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 60512-23-3 
(2001-11)*DIN EN 60512-23-
3 (2017-07)*DIN EN 60512-
23-3 Berichtigung 1 (2012-06) 
DIN EN IEC 60512-
99-002*VDE 0687-
512-99-002 

Connectors for electrical and 

electronic equipment - Tests 

and measurements - Part 99-

002: Endurance test schedules 

- Test 99b: Test schedule for 

unmating under electrical load 

(IEC 60512-99-002:2019); 

German version EN IEC 

60512-99-002:2019 

Pages:17 
Replaces:DIN EN 60512-99-
002 (2015-11) 
DIN EN IEC 61076-3-
124*VDE 0687-76-3-
124 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - 
Product requirements - Part 3-
124: Rectangular connectors - 
Detail specification for 10-
way, shielded, free and fixed 
connectors for I/O and data 
transmission with frequencies 
up to 500 MHz (IEC 61076-3-
124:2019); German version 
EN IEC 61076-3-124:2019 
Pages:53 
Replaces:DIN EN 61076-3-124 
(2017-07) 
DIN ISO 9211-8 

Optics and photonics - Optical 

coatings - Part 8: Minimum 

requirements for coatings 

used for laser optics (ISO 

9211-8:2018); Text in German 

and English 

Pages:23 
 

33. Viễn thông 
 
IEC 62574:2020  
Audio, video and multimedia 
systems - General channel 

assignment of multichannel 
audio 
Pages: 98 
IEC PAS 63267-3-31:2020  
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Fibre optic 
connector optical interfaces - 
Part 3-31: End face geometry - 
Flat PC PPS rectangular ferrule 
multimode fibres 
Pages: 16 
IEC 61850-7-
4:2010+AMD1:2020 CSV  
Consolidated version 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 7-4: Basic 
communication structure - 
Compatible logical node 
classes and data object classes 
Pages: 490 

IEC 61850-7-

4:2010/AMD1:2020  

Amendment 1 - 

Communication networks and 

systems for power utility 

automation - Part 7-4: Basic 

communication structure - 

Compatible logical node 

classes and data object classes 

Pages: 898 

IEC 61850-9-

2:2011+AMD1:2020 CSV  

Consolidated version 

Communication networks and 

systems for power utility 

automation - Part 9-2: Specific 

communication service 

mapping (SCSM) - Sampled 

values over ISO/IEC 8802-3 
Pages: 34 
IEC 61850-9-
2:2011/AMD1:2020  

Amendment 1 - 

Communication networks and 

systems for power utility 

automation - Part 9-2: Specific 

communication service 

mapping (SCSM) - Sampled 

values over ISO/IEC 8802-3 
Pages: 45 
IEC 61850:2020 SER  
Series 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 5970 

IEC 61850-8-
1:2011+AMD1:2020 CSV  
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 8-1: Specific 
communication service 
mapping (SCSM) - Mappings to 
MMS (ISO 9506-1 and ISO 
9506-2) and to ISO/IEC 8802-
3 
Pages: 677 
IEC 61850-8-
1:2011/AMD1:2020  
Amendment 1 - 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 8-1: Specific 
communication service 
mapping (SCSM) - Mappings to 
MMS (ISO 9506-1 and ISO 
9506-2) and to ISO/IEC 8802-
3 
Pages: 271 
IEC 61850:2020 SER  
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 6261 
ASTM D6820 - 20  
Standard Guide for Use of the 
Time Domain Electromagnetic 
Method for Geophysical 
Subsurface Site Investigation 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D6820-18 
JIS C 5964-7-1:2020 
Fiber optic connector 
interfaces -- Part 7-1: Type 
MPO connector family (F13 
type) -- One fiber row 
Pages: 30 
JIS C 5964-7-2:2020 
Fiber optic connector 
interfaces -- Part 7-2: Type 
MPO connector family (F13 
type) -- Two fiber rows 
Pages: 34 
JIS C 5982:2020 
F13 type connectors for 
optical fiber ribbons (MPO 
connectors) 
Pages: 28 
Replaces: JIS C 5982:2014 

DIN EN 301489-50 

ElectroMagnetic Compatibility 

(EMC) standard for radio 

equipment and services - Part 

50: Specific conditions for 

Cellular Communication Base 

Station (BS), repeater and 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6820-18.htm


 

 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 02/2020 43 

                      THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

ancillary equipment - 

Harmonised Standard 

covering the essential 

requirements of article 3.1(b) 

of Directive 2014/53/EU 

(Endorsement of the English 

version EN 301 489-50 V2.2.1 

(2019-04) as a German 

standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-50 
(2017-07) 
DIN EN 301489-51 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
51: Specific conditions for 
Automotive, Ground based 
Vehicles and Surveillance 
Radar Devices using 24,05 
GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz 
to 24,5 GHz, 76 GHz to 77 GHz 
and 77 GHz to 81 GHz - 
Harmonised Standard 
covering the essential 
requirements of article 3.1(b) 
of Directive 2014/53/EU 
(Endorsement of the English 
version EN 301 489-51 V2.1.1 
(2019-04) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-51 
(2017-04) 

DIN EN 301908-1 
IMT cellular networks - 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum - Part 
1: Introduction and common 
requirements (Endorsement 
of the English version EN 301 
908-1 V13.1.1 (2019-11) as a 
German standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301908-1 
(2017-01) 

DIN EN 301489-6 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
6: Specific conditions for 
Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications (DECT) 
equipment - Harmonised 
Standard covering the 
essential requirements of 
article 3.1(b) of Directive 
2014/53/EU (Endorsement of 
the English version EN 301 

489-6 V2.2.1 (2019-04) as a 
German standard) 
Pages:2 
DIN EN 301489-29 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
29: Specific conditions for 
Medical Data Service Devices 
(MEDS) operating in the 401 
MHz to 402 MHz and 405 MHz 
to 406 MHz bands - 
Harmonised Standard 
covering the essential 
requirements of article 3.1(b) 
of Directive 2014/53/EU 
(Endorsement of the English 
version EN 301 489-29 V2.2.1 
(2019-04) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-29 
(2017-07) 
DIN EN 301489-31 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
31: Specific conditions for 
equipment in the 9 kHz to 315 
kHz band for Ultra Low Power 
Active Medical Implants (ULP-
AMI) and related peripheral 
devices (ULP-AMI-P) - 
Harmonised Standard 
covering the essential 
requirements of article 3.1(b) 
of the Directive 2014/53/EU 
(Endorsement of the English 
version EN 301 489-31 V2.2.1 
(2019-04) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-31 
(2017-07) 
DIN EN 301489-33 

ElectroMagnetic Compatibility 

(EMC) standard for radio 

equipment and services - Part 

33: Specific conditions for 

Ultra-WideBand (UWB) 

devices - Harmonised 

Standard covering the 

essential requirements of 

article 3.1(b) of Directive 

2014/53/EU (Endorsement of 

the English version EN 301 

489-33 V2.2.1 (2019-04) as a 

German standard) 
Pages:2 

Replaces:DIN EN 301489-33 
(2017-09) 
DIN EN 301489-34 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
34: Specific conditions for 
External Power Supply (EPS) 
for mobile phones - 
Harmonised Standard 
covering the essential 
requirements of article 6 of 
Directive 2014/30/EU 
(Endorsement of the English 
version EN 301 489-34 V2.1.1 
(2019-04) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-34 
(2013-09) 
DIN EN 301489-35 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
35: Specific requirements for 
Low Power Active Medical 
Implants (LP-AMI) operating 
in the 2 483,5 MHz to 2 500 
MHz bands - Harmonised 
Standard covering the 
essential requirements of 
article 3.1(b) of Directive 
2014/53/EU (Endorsement of 
the English version EN 301 
489-35 V2.2.1 (2019-04) as a 
German standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-35 
(2017-07) 
DIN EN 301489-15 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
15: Specific conditions for 
commercially available 
amateur radio equipment - 
Harmonised Standard 
covering the essential 
requirements of article 3.1(b) 
of Directive 2014/53/EU 
(Endorsement of the English 
version EN 301 489-15 V2.2.1 
(2019-04) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301489-15 
(2017-04) 
DIN 58141-3 

Measurement of fiber optic 

elements - Part 3: 
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Determination of acceptance 

angle of light guides 
Pages:13 
DIN EN IEC 60794-3-
70*VDE 0888-370 
Optical fibre cables - Part 3-
70: Outdoor cables - Family 
specification for outdoor 
optical fibre cables for 
rapid/multiple deployment 
(IEC 86A/1928/CD:2019); 
Text in German and English 
Pages:29 
DIN EN IEC 60794-
6*VDE 0888-600 
Optical Fibre Cables - Part 6: 
Indoor-Outdoor cables - 
Sectional specification for 
Indoor-Outdoor cables (IEC 
86A/1919/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:17 
DIN EN IEC 60793-1-
32*VDE 0888-232 
Optical fibres - Part 1-32: 
Measurement methods and 
test procedures - Coating 
strippability (IEC 60793-1-
32:2018); German version EN 
IEC 60793-1-32:2018 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 60793-1-32 
(2011-06)*DIN EN 60793-1-
32 (2017-11) 
DIN EN IEC 60869-
1*VDE 0885-869-1 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Fibre optic 
passive power control devices 
- Part 1: Generic specification 
(IEC 60869-1:2018); German 
version EN IEC 60869-1:2018 
Pages:46 
Replaces:DIN EN 60869-1 
(2013-11)*DIN EN 60869-1 
(2017-11) 
DIN EN IEC 61300-2-
46 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Basic test and 
measurement procedures - 
Part 2-46: Tests - Damp heat, 
cyclic (IEC 61300-2-46:2019); 
German version EN IEC 
61300-2-46:2019 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 61300-2-46 
(2007-03)*DIN EN 61300-2-

46 (2016-10)*DIN EN 61300-
2-46 Berichtigung 1 (2013-01) 
DIN EN 61755-2-1 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Connector 
optical interfaces - Part 2-1: 
Connection parameters of 
non-dispersion shifted single-
mode physically contacting 
fibres - non-angled (IEC 
86B/4162/CD:2018); Text in 
German and English 
Pages:22 
Replaces:DIN EN 61755-2-1 
(2017-02) 
DIN EN IEC 62148-
21 
Fibre optic active components 
and devices - Package and 
interface standards - Part 21: 
Design guide of electrical 
interface of PIC packages using 
silicon fine-pitch ball grid 
array (S-FBGA) and silicon 
fine-pitch land grid array (S-
FLGA) (IEC 62148-21:2019); 
German version EN IEC 
62148-21:2019 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 62148-21 
(2017-11) 
DIN EN IEC 62343-1 
Dynamic modules - Part 1: 
Performance standards - 
General conditions (IEC 
62343-1:2019); German 
version EN IEC 62343-1:2019 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 62343-1 
(2017-02)*DIN EN 62343-1 
(2018-12) 
DIN IEC/TS 62351-
100-1*VDE V 0112-
351-100-1 
Power systems management 
and associated information 
exchange - Data and 
communications security - 
Part 100-1: Conformance test 
cases for IEC TS 62351-5 and 
IEC TS 60870-5-7 (IEC TS 
62351-100-1:2018) 
Pages:125 
DIN EN IEC 61970-
456 
Energy management system 
application program interface 
(EMS-API) - Part 456: Solved 
power system state profiles 

(IEC 61970-456:2018); 
English version EN IEC 61970-
456:2018 
Pages:70 
Replaces:DIN EN 61970-456 
(2014-04)*DIN EN 61970-
456/A1 (2019-03)*DIN IEC 
61970-456 (2018-05) 
DIN EN IEC 61968-4 
Application integration at 
electric utilities - System 
interfaces for distribution 
management - Part 4: 
Interfaces for records and 
asset management (IEC 
61968-4:2019); English 
version EN IEC 61968-4:2019 
Pages:170 
Replaces:DIN EN 61968-4 
(2007-12)*DIN EN IEC 61968-
4 (2019-05)*DIN EN 61968-4 
Berichtigung 1 (2008-08) 
 

35. Thông tin. Thiết bị 
văn phòng 
 
TCVN 12481:2019 
Công nghệ thông tin. Tính to|n 
đ|m m}y. Kiến trúc tham 
chiếu 
Số trang:73 
TCVN 12482-1:2019 
Công nghệ thông tin. Kiến trúc 
tham chiếu cho kiến trúc 
hướng dịch vụ. Phần 1: Thuật 
ngữ v{ kh|i niệm cho kiến trúc 
hướng dịch vụ 
Số trang:59 
TCVN 12482-3:2019 
Công nghệ thông tin. Kiến trúc 
tham chiếu cho kiến trúc 
hướng dịch vụ. Phần 3: Bản 
thể học kiến trúc hướng dịch 
vụ 
Số trang:83 
TCVN 12482-2:2019 
Công nghệ thông tin. Kiến trúc 
tham chiếu đối với kiến trúc 
hướng dịch vụ. Phần 2: Kiến 
trúc tham chiếu cho giải ph|p 
kiến trúc hướng dịch vụ 
Số trang:195 

ISO/IEC 23003-5:2020 

Information technology — 

MPEG audio technologies — 

Part 5: Uncompressed audio in 

MPEG-4 file format 
Pages: 3 
ISO/TS 23303:2020 
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Health informatics — 
Categorial structure for 
Chinese materia medica 
products manufacturing 
process 
Pages: 8 
ISO/IEC 14165-226:2020 
Information technology — 
Fibre channel — Part 226: 
Single-byte command code 
sets mapping protocol - 6 (FC-
SB-6) 
Pages: 269 
ISO/IEC TS 22424-1:2020 
Digital publishing — EPUB3 
preservation — Part 1: 
Principles 
Pages: 25 
ISO/IEC 13818-1:2019/Amd 
1:2020 
Information technology — 
Generic coding of moving 
pictures and associated audio 
information — Part 1: Systems 
— AMENDMENT 1: Carriage of 
JPEG XS in MPEG-2 TS 
Pages: 13 
ISO/IEC 23008-12:2017/Cor 
1:2020 
Information technology — 
High efficiency coding and 
media delivery in 
heterogeneous environments 
— Part 12: Image File Format 
— TECHNICAL 
CORRIGENDUM 1 
Pages: 4 
ISO/IEC 19516:2020 
Information technology — 

Object management group — 

Interface definition language 

(IDL) 4.2 

Pages: 105 
ISO/IEC 23736-5:2020 
Information technology — 
Digital publishing — EPUB 
3.0.1 — Part 5: Media overlays 
Pages: 34 
Replaces: ISO/IEC 23736-
5:2017 
ISO/IEC 27050-3:2020 

Information technology — 

Electronic discovery — Part 3: 

Code of practice for electronic 

discovery 

Pages: 27 

Replaces: ISO/IEC 27050-

3:2017 

ISO/IEC 17549-2:2020 

Information technology — 
User interface guidelines on 
menu navigation — Part 2: 
Navigation with 4-direction 
devices 
Pages: 12 
Replaces: ISO/IEC 17549-
2:2015 
ISO/IEC 14496-14:2020 
Information technology — 
Coding of audio-visual objects 
— Part 14: MP4 file format 
Pages: 13 
Replaces: ISO/IEC 14496-
14:2018 
ISO/IEC 23736-4:2020 
Information technology — 
Digital publishing — EPUB 
3.0.1 — Part 4: Open container 
format 
Pages: 31 
ISO/IEC TS 23167:2020  
Information technology - 
Cloud computing - Common 
technologies and techniques 
Pages: 54 
ISO/IEC TR 23188:2020  
Information technology - 
Cloud computing - Edge 
computing landscape 
Pages: 44 

ISO/IEC 9797-

3:2011/AMD1:2020  
Amendment 1 - Information 
technology - Security 
techniques - Message 
Authentication Codes (MACs) - 
Part 3: Mechanisms using a 
universal hash-function 

Pages: 2 

ISO/IEC 14496-14:2020  
Information technology - 
Coding of audio-visual objects 
- Part 14: MP4 file format 
Pages: 13 

ISO/IEC 14496-14:2020  

Information technology - 

Coding of audio-visual objects 

- Part 14: MP4 file format 
Pages: 13 
ISO/IEC 23003-5:2020  
Information technology - 
MPEG audio technologies - 
Part 5: Uncompressed audio in 
MPEG-4 file format 
Pages: 3 

ISO/IEC 27050-3:2020  

Information technology - 

Electronic discovery - Part 3: 

Code of practice for electronic 

discovery 
Pages: 27 
ISO/IEC TR 11801-
9906:2020  
Information technology - 
Generic cabling for customer 
premises - Part 9906: 
Balanced 1-pair cabling 
channels up to 600 MHz for 
single pair Ethernet (SPE) 
Pages: 38 
ISO/IEC 14543-5-102:2020  
Information technology - 
Home electronic system (HES) 
architecture - Part 5-102: 
Intelligent grouping and 
resource sharing for HES Class 
2 and Class 3 - Remote 
universal management profile 
Pages: 34 
BS ISO/IEC 19823-10:2020 
Information technology. 
Conformance test methods for 
security service crypto suites. 
Crypto suite AES-128 
Pages: 54 
Replaces:  BS ISO/IEC 19823-
10:2017 
BS ISO/IEC 27050-3:2020 
Information technology. 
Electronic discovery. Code of 
practice for electronic 
discovery 
Pages: 36 
Replaces: BS ISO/IEC 27050-
3:2017 
BS ISO/IEC 21471:2020 
Information technology. 
Automatic identification and 
data capture techniques. 
Extended rectangular data 
matrix (DMRE) bar code 
symbology specification 
Pages: 82 
BS ISO/IEC 21118:2020 
Information technology. Office 
equipment. Information to be 
included in specification 
sheets for data projectors 
Pages: 30 
Replaces:  BS ISO/IEC 
21118:2012 
BS EN ISO 22510:2020 
Open data communication in 
building automation, controls 
and building management. 
Home and building electronic 
systems. KNXnet/IP 
communication 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030322562
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030322562
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030337311
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030337311
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030236477
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030236477
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Pages: 232 
Replaces: BS EN 13321-
2:2012 
BS ISO/IEC 22624:2020 
Information technology. Cloud 
computing. Taxonomy based 
data handling for cloud 
services 
Pages: 46 
BS ISO/IEC 23736-2:2020 
Information technology. 
Digital publishing. EPUB 3.0.1. 
Publications 
Pages: 84 
BS ISO/IEC 23736-5:2020 
Information technology. 
Digital publishing. EPUB 3.0.1. 
Media overlays 
Pages: 40 
BS ISO/IEC 14543-5-
102:2020 
Information technology. Home 
electronic system (HES) 
architecture. Intelligent 
grouping and resource 
sharing. Remote universal 
management profile 
Pages: 38 
BS ISO/IEC 23736-6:2020 

Information technology. 

Digital publishing. EPUB 3.0.1. 

Canonical fragment identifiers 

Pages: 26 

BS ISO/IEC 23736-3:2020 

Information technology. 

Digital publishing. EPUB 3.0.1. 

Content documents 
Pages: 68 
BS ISO/IEC 19516:2020 
Information technology. 
Object management group. 
Interface definition language 
(IDL) 4.2 
Pages: 114 

JIS X 0170:2020 

Systems and software 

engineering -- System life 

cycle processes 

Pages: 134 

Replaces: JIS X 0170:2018 

DIN EN 16234-1 

e-Competence Framework (e-

CF) - A common European 

Framework for ICT 

Professionals in all sectors - 

Part 1: Framework; German 

version EN 16234-1:2019 

Pages:101 

Replaces:DIN EN 16234-1 
(2016-12)*DIN EN 16234-1 
(2019-05) 
DIN EN ISO/IEC 
27018 

Information technology - 

Security techniques - Code of 

practice for protection of 

personally identifiable 

information (PII) in public 

clouds acting as PII processors 

(ISO/IEC 27018:2019); 

German and English version 

prEN ISO/IEC 27018:2020 
Pages:73 
DIN VDE 0100-
716*VDE 0100-716 
Low-Voltage electrical 
installations - Part 7-716: 
Requirements for special 
installations or locations - DC 
power distribution over 
Information Technology Cable 
Infrastructure (IEC 
64/2280/CD:2018); Text in 
German and English 
Pages:20 
VDI/VDE 3714 Blatt 
3 
Implementation and operation 
of big data applications in the 
manufacturing industry - Data 
management 
Pages:20 
VDI/VDE 2192 Blatt 
1 
Quality of service - Description 
and examples 
Pages:28 

VDI 5600 Blatt 7 

Manufacturing execution 

systems (MES) - MES and 

Industrie 4.0 
Pages:32 
DIN EN 17473 

Building information 

modelling (BIM) - Date 

templates for construction 

objects used in the life cycle of 

any built asset - Data 

templates based on 

harmonised technical 

specifications under the 

Construction Products 

Regulation (CPR); German and 

English version prEN 

17473:2020 
Pages:59 

37. Quang học. Chụp 
ảnh. Điện ảnh. In 
 
ISO 9336-3:2020 
Optics and photonics — 
Optical transfer function — 
Application — Part 3: 
Telescopes 
Pages: 17 
Replaces: ISO 9336-3:1994 
ISO/TS 2356-4:2020 
Image technology colour 
management — Evaluating 
colour transform accuracy in 
ICC profiles 
Pages: 6 
BS ISO 9642:2020 
Cinematography. Time and 
control code for 24, 25 and 30 
frames per second motion-
picture film systems. 
Specifications 
Pages: 20 
JIS B 7072-1:2020 
Measuring method for 
temperature coefficient of 
refractive index of optical 
glass -- Part 1: Minimum 
deviation method 
Pages: 14 
JIS B 7072-2:2020 
Measuring method for 
temperature coefficient of 
refractive index of optical 
glass -- Part 2: Interferometry 
Pages: 22 
 

39. Cơ khí chính xác. 
Kim hoàn 
 
ISO 18684:2020 
Timekeeping instruments — 
Watch external parts made of 
hard material — General 
requirements and test 
methods 
Pages: 11 
Replaces: ISO/TS 18684:2015 
ISO 4259-3:2020 
Petroleum and related 

products — Precision of 

measurement methods and 

results — Part 3: Monitoring 

and verification of published 

precision data in relation to 

methods of test 

Pages: 11 

Replaces: ISO/TS 18684:2015 

ISO 764:2020 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030255109
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030255109
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Horology — Magnetic 
resistant watches 
Pages: 14 
Replaces: ISO 764:2002 
ISO 22764:2020 
Jewellery and precious metals 
— Fineness of solders used 
with precious metal jewellery 
alloys 
Pages: 3 
BS ISO 15096:2020 
Jewellery and precious metals. 
Determination of high purity 
silver. Difference method 
using ICP-OES 
Pages: 16 
Replaces: BS ISO 15096:2014 
BS ISO 15093:2020 
Jewellery and precious metals. 
Determination of high purity 
gold, platinum and palladium. 
Difference method using ICP-
OES 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 15093:2015 
 

43. Đường bộ 
 
ISO/TR 21959-1:2020 
Road vehicles — Human 
performance and state in the 
context of automated driving 
— Part 1: Common underlying 
concepts 
Pages: 24 
ISO 18868:2013/Amd 
1:2020 
Commercial road vehicles — 
Coupling equipment between 
vehicles in multiple vehicle 
combinations — Strength 
requirements — 
AMENDMENT 1: Clarification 
for calculation for V-value for 
combinations including a 
centre axel trailer (CAT) 
Pages: 1 
ISO 3584:2020 
Road vehicles — Clevis 
couplings — 
Interchangeability 
Pages: 9 
Replaces: ISO 3584:2001 
ISO 20794-3:2020 
Road vehicles — Clock 
extension peripheral interface 
(CXPI) — Part 3: Transport 
and network layer 
Pages: 13 
ISO 20766-11:2020 

Road vehicles — Liquefied 
petroleum gas (LPG) fuel 
systems components — Part 
11: Manual shut-off valve 
Pages: 4 
ISO 6621-5:2020 
Internal combustion engines 
— Piston rings — Part 5: 
Quality requirements 
Pages: 13 
Replaces: ISO 6621-5:2013 
BS ISO 20794-3:2020 
Road vehicles. Clock extension 
peripheral interface (CXPI). 
Transport and network layer 
Pages: 34 
BS ISO 20794-4:2020 
Road vehicles. Clock extension 
peripheral interface (CXPI). 
Data link layer and physical 
layer 
Pages: 70 
BS ISO 14229-1:2020 
Road vehicles. Unified 
diagnostic services (UDS). 
Application layer 
Pages: 482 
Replaces: BS ISO 14229-
1:2013 
BS ISO 3584:2020 
Road vehicles. Clevis 
couplings. Interchangeability 
Pages: 16 
DIN 79010 
Cycles - Transportation bikes 
and cargo bikes - 
Requirements and test 
methods for single- and multi-
track cycles 
Pages:89 
Replaces:DIN 79010 (2019-
03) 
 

45. Đường sắt 
 
TCVN 12582:2018 
Phương tiện giao thông đường 
sắt. Thiết bị chống ngủ gật. Yêu 
cầu kỹ thuật v{ tính năng hoạt 
động 
Số trang:15 
JIS E 4207:2019 
Rolling stock -- Bogie -- 
General rules for design of 
bogie frame strength 
Pages: 30 
Replaces: JIS E 4207:2015 
DIN EN 14198/A2 
Railway applications - Braking 
- Requirements for the brake 

system of trains hauled by 
locomotives; German and 
English version EN 
14198:2016+A1:2018/prA2:2
020 
Pages:14 
DIN EN 13103-1/A1 
Railway applications - 
Wheelsets and bogies - Part 1: 
Design method for axles with 
external journals; German and 
French version EN 13103-
1:2017/prA1:2020 
Pages:26 
DIN EN IEC 
61133*VDE 0115-
101 
Railway applications - Rolling 
stock - Testing of rolling stock 
on completion of construction 
and before entry into service 
(IEC 61133:2016); German 
version prEN IEC 61133:2019 
Pages:74 
DIN EN 17460 
Railway applications - 
Adhesive bonding of rail 
vehicles and parts; German 
and English version prEN 
17460:2019 
Pages:249 
DIN EN 16207 
Railway applications - Braking 
- Functional and performance 
criteria of Magnetic Track 
Brake systems for use in 
railway rolling stock; German 
version EN 
16207:2014+A1:2019 
Pages:42 
Replaces:DIN EN 16207 
(2014-11)*DIN EN 16207/A1 
(2018-11) 
 

47. Đóng tàu và trang bị 
tàu biển 
 
ISO 20663:2020 
Ships and marine technology 

— Grab dredger supervisory 

and control systems 

Pages: 5 
ISO 20662:2020 
Ships and marine technology 

— Hopper dredger 

supervisory and control 

systems 

Pages: 9 

PASTM F941 - 99(2019)  

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030243502
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030243499
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030218760
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030218760
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Standard Practice for 
Inspection of Marine Surface 
Preparation and Coating 
Application 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F941-
99(2013) 
ASTM F1510 - 07(2019)  
Standard Specification for 
Rotary Positive Displacement 
Pumps, Ships Use 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F1510-
07(2013) 
ASTM F940 - 99(2019)e1  
Standard Practice for Quality 
Control Receipt Inspection 
Procedures for Protective 
Coatings (Paint), Used in 
Marine Construction and 
Shipbuilding 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F940-
99(2013) 
ASTM F1808 - 03(2019)  
Standard Guide for Weight 
Control Technical 
Requirements for Surface 
Ships 
Pages: 38 
Replaces: ASTM F1808-
03(2013) 
DIN EN ISO 21593 
Ships and marine technology - 
Technical requirements for 
dry-disconnect/connect 
couplings for bunkering 
liquefied natural gas (ISO 
21593:2019); German version 
EN ISO 21593:2019 
Pages:26 
Replaces:DIN EN ISO 21593 
(2018-12) 
DIN 87303 
Squares with tapered and 
parallel sides for valves for 
shipboard use 
Pages:9 
Replaces:DIN 87303 (2000-
03)*DIN 87303 (2019-05) 
DIN 81302 
Mortise-locks without latch-
bolt for hinged doors on ships 
Pages:10 
Replaces:DIN 81302 (2003-
02)*DIN 81302 (2019-04) 

DIN 81306 

Mortise-locks without bolt for 

hinged doors on ships 

Pages:8 

Replaces:DIN 81306 (2003-
02)*DIN 81306 (2019-04) 
DIN 81308 
Rim-locks without latch-bolt 
for hinged doors on ships 
Pages:8 
Replaces:DIN 81308 (2003-
08)*DIN 81308 (2019-04) 
DIN 81410 
Pin bolts - Coarse type made of 
steel 
Pages:9 
Replaces:DIN 81410 (2012-
08)*DIN 81410 (2019-04) 
 

49. Máy bay và  
tàu vũ trụ 
 
ISO 16049-2:2020 
ISO 21980:2020 
Space systems — Evaluation 
of radiation effects on 
Commercial-Off-The-Shelf 
(COTS) parts for use on low-
orbit satellite 
Pages: 47 
ISO 23103:2020 
Space link extension — Cross 
support transfer service — 
Specification framework 
Pages: 329 
ISO 16049-2:2020 
Air cargo equipment — 
Restraint straps — Part 2: 
Utilization requirements and 
recommendations and lashing 
calculations 
Pages: 17 
Replaces: ISO 16049-2:2013 
ISO 11076:2020 
Aircraft — Deicing/anti-icing 
methods on the ground 
Pages: 3 
Replaces: ISO 11076:2012 
ISO 21895:2020 
Categorization and 
classification of civil 
unmanned aircraft systems 
Pages: 7 

BS EN 16604-20:2020 

Space sustainability. Planetary 

protection 
Pages: 50 
BS ISO 11076:2020 

Aircraft. Deicing/anti-icing 

methods on the ground 

Pages: 12 

Replaces: BS ISO 11076:2012 
BS ISO 23104:2020 

Space link extension. Cross 
support transfer service. 
Monitored data service 
Pages: 118 
BS ISO 23103:2020 
Space link extension. Cross 
support transfer service. 
Specification framework 
Pages: 342 
BS ISO 21895:2020 
Categorization and 
classification of civil 
unmanned aircraft systems 
Pages: 16 
ASTM F3227 / F3227M - 20  
Standard Specification for 
Environmental Systems in 
Aircraft 
Pages: 10 
Replaces: ASTM 
F3227/F3227M-17 
ASTM F3116 / F3116M - 
18e1  
Standard Specification for 
Design Loads and Conditions 
Pages: 28 
Replaces: ASTM 
F3116/F3116M-18 
DIN EN 3489 
Aerospace series - Steel 
X8CrNiTi18-10 
(1.4878/1.4544) - Softened - 
500 <= R m <= 750 MPa - 
Tubes for structures - 0,5 <= a 
<= 5 mm; German and English 
version EN 3489:2019 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 3489 (2019-
04) 
DIN EN 2400 
Aerospace series - Heat 
resisting nickel base alloy NI-
P96-HT - Cold drawn and 
precipitation treated - Wire - D 
<= 10 mm; German and 
English version EN 2400:2019 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 2400 (2018-
11) 
DIN EN 3018 

Aerospace series - Heat 

resisting alloy NI-PH2801 

(NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - 

Consumable electrode 

remelted - Cold drawn wire 

for the manufacture of thread 

inserts - D <= 3 mm; German 

and English version EN 

3018:2019 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F941-99R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F941-99R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1510-07R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1510-07R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F940-99R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F940-99R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1808-03R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1808-03R13.htm
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030232157
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3227F3227M-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3116F3116M-18.htm
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Pages:20 
Replaces:DIN EN 3018 (2018-
12) 
DIN EN 6025 
Aerospace series - Plates - 
Aluminium alloy 2024 - Close 
tolerance flatness - Thickness - 
6 mm <= a <= 55 mm - 
Dimensions; German and 
English version FprEN 
6025:2019 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 6025 (1999-
04) 
DIN 65244 
Berichtigung 1 
Aerospace - Anchor nuts with 
MJ thread, deep counterbore, 
self-locking, floating, single 
lug, corrosion-resisting steel, 
classification: 1 100 MPa/315 
°C/425 °C; Text in German and 
English; Inactive for new 
design; Corrigendum 1 
Pages:2 
DIN EN 2854-003 
Aerospace series - Cables, 
electrical for general purpose - 
Operating temperatures 
between -55 °C and 260 °C - 
Part 003: Product standard; 
German and English version 
FprEN 2854-003:2019 
Pages:22 
DIN EN 16603-11 
Space engineering - Definition 
of the Technology Readiness 
Levels (TRLs) and their 
criteria of assessment (ISO 
16290:2013, modified); 
German version EN 16603-
11:2019 
Pages:22 
Replaces:DIN EN 16603-11 
(2018-07)*DIN ISO 16290 
(2016-09) 
 

53. Thiết bị vận chuyển 
vật liệu 
 
TCVN 11357-7:2018 
M|y đ{o v{ chuyển đất. An 
to{n. Phần 7: Yêu cầu cho m|y 
cạp 
Số trang:13 
TCVN 11357-10:2018 
M|y đ{o v{ chuyển đất. An 
to{n. Phần 10: Yêu cầu cho 
m|y đ{o h{o 
Số trang:16 

TCVN 11357-9:2018 
M|y đ{o v{ chuyển đất. An 
to{n. Phần 9: Yêu cầu cho m|y 
lắp đặt đường ống 
Số trang:15 
TCVN 11357-13:2018 
M|y đ{o v{ chuyển đất. An 
to{n. Phần 13: Yêu cầu cho 
m|y đầm lăn 
Số trang:28 
ISO/TR 6750-2:2020 
Earth-moving machinery — 
Operator's manual — Part 2: 
List of references 
Pages: 4 
ISO 11525-2:2020 
Rough-terrain trucks — Safe 
use requirements — Part 2: 
Slewing variable-reach trucks 
Pages: 13 
Replaces: ISO 11525-2:2015 
ISO 11525-1:2020 
Rough-terrain trucks — Safe 
use requirements — Part 1: 
Variable-reach trucks 
Pages: 13 
Replaces: ISO 11525-1:2012 
ISO 21178:2020 
Light conveyor belts — 
Determination of electrical 
resistances 
Pages: 21 
Replaces: ISO 21178:2013 
BS ISO 22915-17:2020 
Industrial trucks. Verification 
of stability. Towing tractors, 
burden and personnel carriers 
Pages: 12 
BS ISO 6292:2020 
Powered industrial trucks and 
tractors. Brake performance 
and component strength 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 6292:2008 
BS ISO 11525-2:2020 
Rough-terrain trucks. Safe use 
requirements. Slewing 
variable-reach trucks 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 11525-
2:2015 
BS ISO 11525-1:2020 
Rough-terrain trucks. Safe use 
requirements. Variable-reach 
trucks 
Pages: 20 
DIN 21061 
Round steel link chain for 
chain slings - Grade 10 
Pages:19 

DIN EN 15620 
Steel static storage 
systems - Adjustable 
pallet racking - 
Tolerances, 
deformations and 
clearances; German 
and English version 
prEN 15620:2020 
Pages:143 
 

55. Bao gói và  
phân phối hàng hóa 
 
ASTM F2168 - 13(2019)  
Standard Specification for 
Packing Material, Graphitic, 
Corrugated Ribbon or 
Textured Tape, and Die-
Formed Ring 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F2168-13 
ASTM F2524 - 06(2020)  
Standard Practice for 
Determination of Volatile 
Content for Formed-in-Place 
Gaskets (FIPG) Silicone 
Adhesives and Sealants for 
Transportation Applications 
Pages: 2 
Replaces: ASTM F2524-
06(2013) 
DIN EN ISO 12821 
Glass packaging - 26 H 180 
crown finish - Dimensions 
(ISO 12821:2019); German 
version EN ISO 12821:2019 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 12821 
(2015-08)*DIN EN ISO 12821 
(2018-06) 
 

59. Dệt và da 
 
ISO 2648:2020 
Wool — Determination of 

fibre length distribution 

parameters — Capacitance 

method 

Pages: 21 

Replaces: ISO 2648:1974 

ISO 20852:2020 

Textiles — Determination of 

the total heat transfer through 

textiles in simulated 

environments 

Pages: 6 
BS EN ISO 17076-1:2020 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030127256
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030285136
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030285136
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2168-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2524-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2524-06R13.htm
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Leather. Determination of 
abrasion resistance. Taber® 
method 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 17076-
1:2012 
BS EN ISO 3071:2020 
Textiles. Determination of pH 
of aqueous extract 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 
3071:2006 
ASTM D7001 - 20  
Standard Specification for 
Geocomposites for Pavement 
Edge Drains and Other High-
Flow Applications 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D7001-
06(2011) 
ASTM D7406 - 20  
Standard Test Method for 
Time-Dependent Compressive 
Deformation Under Constant 
Pressure for Geosynthetic 
Drainage Products 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7406-
07(2012) 
ASTM D1244 - 98(2020)  
Standard Practice for 
Designation of Yarn 
Construction 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D1244-
98(2011) 
ASTM D2255 / D2255M - 
09(2020)  
Standard Test Method for 
Grading Spun Yarns for 
Appearance 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2255/ 
D2255M-09(2013)e1 
ASTM D2591 - 07(2020)  
Standard Test Method for 
Linear Density of Elastomeric 
Yarns (Short Length 
Specimens) 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2591-
07(2013) 
ASTM D1422 / D1422M - 
13(2020)  
Standard Test Method for 
Twist in Single Spun Yarns by 
the Untwist-Retwist Method 
Pages: 5 
Replaces: ASTM 
D1422/D1422M-13 

ASTM D1425 / D1425M - 
14(2020)  
Standard Test Method for 
Evenness of Textile Strands 
Using Capacitance Testing 
Equipment 
Pages: 5 
Replaces: ASTM 
D1425/D1425M-14 
DIN EN ISO 1833-25 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 25: 
Mixtures of polyester with 
certain other fibres (method 
using trichloroacetic acid and 
chloroform) (ISO/DIS 1833-
25:2019); German and English 
version prEN ISO 1833-
25:2019 
Pages:19 
DIN EN ISO 1833-13 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 13: 
Mixtures of certain 
chlorofibres with certain other 
fibres (method using carbon 
disulfide/acetone) (ISO 1833-
13:2019); German version EN 
ISO 1833-13:2019 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 1833-13 
(2011-01)*DIN EN ISO 1833-
13 (2019-03) 
DIN EN ISO 1833-14 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 14: 
Mixtures of acetate with 
certain other fibres (method 
using glacial acetic acid) (ISO 
1833-14:2019); German 
version EN ISO 1833-14:2019 
Pages:11 
Replaces:DIN EN ISO 1833-14 
(2011-01)*DIN EN ISO 1833-
14 (2019-03) 
DIN EN ISO 14931 
Leather - Guide to the 
selection of leather for apparel 
(excluding furs) (ISO/DIS 
14931:2020); German and 
English version prEN ISO 
14931:2020 
Pages:18 
DIN EN ISO 17130 
Leather - Physical and 
mechanical tests - 
Determination of dimensional 
change (ISO/DIS 17130:2020); 
German and English version 
prEN ISO 17130:2020 

Pages:16 
 

61. May mặc 
 
DIN EN ISO 19574 
Footwear and footwear 
components - Qualitative test 
method to assess antifungal 
activity (growth test) (ISO/DIS 
19574:2020); German and 
English version prEN ISO 
19574:2020 
Pages:27 
 

65. Nông nghiệp 
 
TCVN 12719:2019 
Khảo nghiệm phân bón cho 
cây trồng hằng năm 
Số trang:19 
TCVN 12720:2019 
Khảo nghiệm phân bón cho 
cây trồng l}u năm 
Số trang:19 
ISO 4874:2020 
Tobacco — Sampling of 
batches of raw material — 
General principles 
Pages: 8 
Replaces: ISO 4874:2000 
ISO 13276:2020 
Tobacco and tobacco products 
— Determination of nicotine 
purity — Gravimetric method 
using tungstosilicic acid 
Pages: 6 
Replaces: ISO 13276:2017 
BS ISO 3475:2020 
Essential oil of aniseed 
(Pimpinella anisum L.) 
Pages: 14 
DIN EN 13031-1 
Greenhouses - Design and 
construction - Part 1: 
Commercial production 
greenhouses; German version 
EN 13031-1:2019 
Pages:98 
Replaces:DIN EN 13031-1 
(2003-09)*DIN EN 13031-1 
(2017-10) 
DIN EN 15784 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Isolation and 
enumeration of presumptive 
Bacillus spp.; German and 
English version prEN 
15784:2019 
Pages:36 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030266844
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030266844
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030050606
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030050606
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7001-06R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7001-06R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7406-07R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7406-07R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1244-98R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1244-98R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2255D2255M-09R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2255D2255M-09R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2591-07R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2591-07R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1422D1422M-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1425D1425M-14.htm
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DIN EN 15786 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Isolation and 
enumeration of Pediococcus 
spp.; German and English 
version prEN 15786:2019 
Pages:44 
DIN EN 15787 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Isolation and 
enumeration of Lactobacillus 
spp.; German and English 
version prEN 15787:2019 
Pages:40 
DIN EN 15788 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling 
and analysis - 
Isolation and 
enumeration of 
Enterococcus (E. 
faecium) spp.; 
German and English 
version prEN 
15788:2019 
Pages:44 
DIN EN 15789 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Isolation and 
enumeration of yeast probiotic 
strains (Saccharomyces 
cerevisiae); German and 
English version prEN 
15789:2019 
Pages:36 
DIN EN 17194 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of 
Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, 
Fumonisin B1 & B2, T-2 & HT-
2 toxins, Zearalenone and 
Ochratoxin A in feed materials 
and compound feed by LC-
MS/MS; German version EN 
17194:2019 
Pages:37 

Replaces:DIN EN 17194 

(2017-12) 
 

67. Thực phẩm 
 

TCVN 12713:2019 

Chè ô long. Yêu cầu cơ bản 
Số trang:11 
ISO 23291:2020 

Milk and milk products — 
Guidelines for the application 
of in-line and on-line infrared 
spectrometry 
 Pages: 8 
ISO 23349:2020 
Animal and vegetable fats and 
oils — Determination of 
sterols and stanols in foods 
and dietary supplements 
containing added phytosterols 
Pages: 30 
ISO 11136:2014/Amd 
1:2020 
Sensory analysis — 
Methodology — General 
guidance for conducting 
hedonic tests with consumers 
in a controlled area — 
AMENDMENT 1 
Pages: 7 
BS ISO 23349:2020 
Animal and vegetable fats and 
oils. Determination of sterols 
and stanols in foods and 
dietary supplements 
containing added phytosterols 
Pages: 40 
BS EN 14103:2020 
Fat and oil derivatives. Fatty 
Acid Methyl Esters (FAME). 
Determination of ester and 
linolenic acid methyl ester 
contents 
Pages: 22 
Replaces: BS EN 14103:2011 
ASTM E1697 - 05(2020)  
Standard Test Method for 
Unipolar Magnitude 
Estimation of Sensory 
Attributes 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E1697-
05(2012)e1 
DIN EN ISO 20647 
Infant formula and adult 
nutritionals - Determination of 
total iodine - Inductively 
coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) (ISO 
20647:2015); German and 
English version prEN ISO 
20647:2020 
Pages:41 
DIN EN ISO 21572 
Foodstuffs - Molecular 
biomarker analysis - 
Immunochemical methods for 
the detection and 
quantification of proteins (ISO 

21572:2019); German version 
EN ISO 21572:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN ISO 21572 
(2013-06)*DIN EN ISO 21572 
(2019-03) 
DIN EN ISO 7971-3 
Cereals - Determination of 
bulk density, called mass per 
hectolitre - Part 3: Routine 
method (ISO 7971-3:2019); 
German version EN ISO 7971-
3:2019 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 7971-3 
(2019-06) 
DIN EN ISO 15151 
Milk, milk products, infant 
formula and adult nutritionals 
- Determination of minerals 
and trace elements - 
Inductively coupled plasma 
atomic emission spectrometry 
(ICP-AES) method (ISO 
15151:2018); German and 
English version prEN ISO 
15151:2020 
Pages:66 
DIN EN ISO 16958 
Milk, milk products, infant 
formula and adult nutritionals 
- Determination of fatty acids 
composition - Capillary gas 
chromatographic method (ISO 
16958:2015); German and 
English version prEN ISO 
16958:2020 
Pages:113 
DIN EN ISO 21424 
Milk, milk products, infant 
formula and adult nutritionals 
- Determination of minerals 
and trace elements - 
Inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS) 
method (ISO 21424:2018); 
German and English version 
prEN ISO 21424:2020 
Pages:89 
DIN EN 14104 
Fat and oil derivates - Fatty 
acid methyl ester (FAME) - 
Determination of acid value; 
German and English version 
prEN 14104:2020 
Pages:25 
DIN EN ISO 3657 
Animal and vegetable fats and 
oils - Determination of 
saponification value (ISO/FDIS 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030207061
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1697-05R12E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1697-05R12E1.htm
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3657:2019); German and 
English version prEN ISO 
3657:2019 
Pages:32 
DIN EN ISO 11132 
Sensory analysis - 
Methodology - Guidelines for 
monitoring the performance 
of a quantitative sensory panel 
(ISO/DIS 11132:2020); 
German and English version 
prEN ISO 11132:2020 
Pages:62 
 

71. Hóa chất 
 
ISOISO 6141:2015/Amd 
1:2020 
Gas analysis — Contents of 
certificates for calibration gas 
mixtures — AMENDMENT 1: 
Cross reference list to ISO 
Guide 31:2015 and ISO/IEC 
17025:2017 
Pages: 2 
ISO 22863-1:2020 
Fireworks — Test methods for 
determination of specific 
chemical substances — Part 1: 
General 
Pages: 6 
BS ISO 21222:2020 
Surface chemical analysis. 
Scanning probe microscopy. 
Procedure for the 
determination of elastic 
moduli for compliant 
materials using atomic force 
microscope and the two-point 
JKR method 
Pages: 26 
BS ISO 21631:2020 
Essential oil of clementine 
(Citrus clementina hort. ex 
Tanaka syn. Citrus reticulata 
Blanco x Citrus sinensis (L.) 
Osbeck), Spanish type 
Pages: 16 
ASTM D1121 - 11(2020)  
Standard Test Method for 
Reserve Alkalinity of Engine 
Coolants and Antirusts 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D1121-11 
ASTM D1287 - 11(2020)  

Standard Test Method for pH 

of Engine Coolants and 

Antirusts 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D1287-11 

ASTM D3443 - 00(2020)  
Standard Test Method for 
Chloride in 
Trichlorotrifluoroethane 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D3443-
00(2015) 
ASTM D3444 - 00(2020)  
Standard Test Method for 
Total Acid Number of 
Trichlorotrifluoroethane 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D3444-
00(2015) 
ASTM D3585 - 08(2020)  
Standard Specification for 
ASTM Reference Fluid for 
Coolant Tests 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3585-
08(2013) 
ASTM D4080 - 15(2020)  
Standard Specification for 
Trichloroethylene, Technical 
and Vapor-Degreasing Grade 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4080-15 
ASTM D4494 - 95(2020)  
Standard Test Method for 
Detecting Residual Odor of 
Drycleaning Grade 
Perchloroethylene 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4494-
95(2015) 
ASTM D4701 - 00(2020)  
Standard Specification for 
Technical Grade Methylene 
Chloride 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4701-
00(2015) 
ASTM D5739 - 06(2020)  
Standard Practice for Oil Spill 
Source Identification by Gas 
Chromatography and Positive 
Ion Electron Impact Low 
Resolution Mass Spectrometry 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D5739-
06(2013) 
ASTM D5396 - 04(2020)  
Standard Specification for 
Reclaimed Perchloroethylene 

Pages: 2 

Replaces: ASTM D5396-

04(2015) 

ASTM D7716 - 11a(2020)  

Standard Test Method for 

Determination of Residual 

Methanol in Glycerin by Gas 

Chromatography 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7716-11a 
ASTM D7976 - 14(2020)  
Standard Specification for 
Purified Terephthalic Acid 
(PTA) 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D7976-14 
ASTM D6851 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Contact pH 
with Activated Carbon 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D6851-
02(2011) 
ASTM D6866 - 20  
Standard Test Methods for 
Determining the Biobased 
Content of Solid, Liquid, and 
Gaseous Samples Using 
Radiocarbon Analysis 
Pages: 19 
Replaces: ASTM D6866-18 
DIN 12563 
Laboratory glassware - V-bore 
stopcocks 120° 
Pages:7 
Replaces:DIN 12563 (1977-
05)*DIN 12563 (2018-10) 
DIN EN ISO 6145-1 
Gas analysis - Preparation of 
calibration gas mixtures using 
dynamic methods - Part 1: 
General aspects (ISO 6145-
1:2019); German version EN 
ISO 6145-1:2019 
Pages:37 
Replaces:DIN EN ISO 6145-1 
(2008-11)*DIN EN ISO 6145-1 
(2018-09) 
DIN 28132 
Agitators - Diameters of shafts 
for agitators 
Pages:7 
 

73. Khai thác mỏ và 
khoáng sản 
 
ASTM D5787- 20 
Standard Practice for 
Monitoring Well Protection At 
or Near Land Surface 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5787-14 
ASTM D2014 / D2014M - 20  
Standard Test Method for 
Expansion or Contraction of 
Coal by the Sole-Heated Oven 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1121-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1287-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3443-00R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3443-00R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3444-00R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3444-00R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3585-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3585-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4080-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4494-95R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4494-95R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4701-00R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4701-00R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5739-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5739-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5396-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5396-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7716-11A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7976-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6851-02R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6851-02R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6866-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5787-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5787-14.htm
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Pages: 5 
Replaces: ASTM 
D2014/D2014M-19 
ASTM D7430 - 18ae1  
Standard Practice for 
Mechanical Sampling of Coal 
Pages: 47 
Replaces: ASTM D7430-18a 
 

75. Dầu mỏ 
 
TCVN 8936:2011/SĐ 1:2019 
Sản phẩm dầu mỏ. Nhiên liệu 
(loại F). Yêu cầu kỹ thuật đối 
với nhiên liệu h{ng hải 
Số trang:6 
ISO 20088-2:2020 
Determination of the 
resistance to cryogenic spill of 
insulation materials — Part 2: 
Vapour exposure 
Pages: 15 
ISO 13758:1996/Amd 
1:2020 
Liquefied petroleum gases — 
Assessment of the dryness of 
propane — Valve freeze 
method — AMENDMENT 1 
Pages: 2 
ISO 349:2020 
Hard coal — Audibert-Arnu 
dilatometer test 
Pages: 15 
Replaces: ISO 349:1975 
ISO 13061-5:2020 
Physical and mechanical 
properties of wood — Test 
methods for small clear wood 
specimens — Part 5: 
Determination of strength in 
compression perpendicular to 
grain 
Pages: 5 
BS ISO 21903:2020 
Refrigerated hydrocarbon 
fluids. Dynamic measurement. 
Requirements and guidelines 
for the calibration and 
installation of flowmeters 
used for liquefied natural gas 
(LNG) and other refrigerated 
hydrocarbon fluids 
Pages: 56 
BS ISO 13739:2020 
Petroleum products. 
Procedures for the transfer of 
bunkers to vessels 
Pages: 56 
Replaces: BS ISO 13739:2010 
BS EN ISO 4259-3:2020 

Petroleum and related 
products. Precision of 
measurement methods and 
results. Monitoring and 
verification of published 
precision data in relation to 
methods of test 
Pages: 24 
ASTM D2007 - 19  
Standard Test Method for 
Characteristic Groups in 
Rubber Extender and 
Processing Oils and Other 
Petroleum-Derived Oils by the 
Clay-Gel Absorption 
Chromatographic Method 
Pages: 9  
Replaces: ASTM D2007-
11(2016) 
ASTM D3328 - 06(2020)  
Standard Test Methods for 
Comparison of Waterborne 
Petroleum Oils by Gas 
Chromatography 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D3328-
06(2013) 
ASTM D5800 - 19a  
Standard Test Method for 
Evaporation Loss of 
Lubricating Oils by the Noack 
Method 
Pages: 24 
Replaces: ASTM D5800-19 
ASTM D975 - 19c  
Standard Specification for 
Diesel Fuel 
Pages: 28 
Replaces: ASTM D975-19b 
ASTM D3325 - 90(2020)  
Standard Practice for 
Preservation of Waterborne 
Oil Samples 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D3325-
90(2013) 
 ASTM D3427 - 19  

Standard Test Method for Air 

Release Properties of 

Hydrocarbon Based Oils 

Pages: 6 

Replaces: ASTM D3427-15 
ASTM D7899 - 19  
Standard Test Method for 
Measuring the Merit of 
Dispersancy of In-Service 
Engine Oils with Blotter Spot 
Method 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D7899-13 

ASTM D1662 - 19  
Standard Test Method for 
Active Sulfur in Cutting Oils 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D1662-
08(2014) 
ASTM D6425 - 19  
Standard Test Method for 
Measuring Friction and Wear 
Properties of Extreme 
Pressure (EP) Lubricating Oils 
Using SRV Test Machine 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D6425-17 
ASTM D127 - 19  
Standard Test Method for 
Drop Melting Point of 
Petroleum Wax, Including 
Petrolatum 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D127-
08(2015) 
ASTM D1264 - 18e1  
Standard Test Method for 
Determining the Water 
Washout Characteristics of 
Lubricating Greases 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D1264-18 
JIS M 8010:2020 
Measuring methods of 
quantity of natural gas 
Pages: 156 
Replaces: JIS M 8010:2016 

DIN 51451 
Testing of petroleum products 
and related products - 
Analysis by infrared 
spectrometry - General 
working principles 
Pages:20 

DIN ISO 13357-1 

Petroleum products - 

Determination of the 

filterability of lubricating oils - 

Part 1: Procedure for oils in 

the presence of water (ISO 

13357-1:2017) 
Pages:20 

Replaces:DIN ISO 13357-1 

(2009-04)*DIN ISO 13357-1 

(2019-07) 

DIN ISO 13357-2 
Petroleum products - 
Determination of the 
filterability of lubricating oils - 
Part 2: Procedure for dry oils 
(ISO 13357-2:2017) 
Pages:20 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2014D2014M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7430-18A.htm
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030234355
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2007-11R16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2007-11R16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3328-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3328-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5800-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D975-19B.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3325-90R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3325-90R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3427-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7899-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1662-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1662-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6425-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D127-08R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D127-08R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1264-18.htm
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Replaces:DIN ISO 13357-2 
(2008-09)*DIN ISO 13357-2 
(2019-07) 
DIN 51604-1 
FAM-testing fluid for polymer 
materials - Composition and 
requirements - Part 1: Testing 
Fluid A 
Pages:7 
Replaces:DIN 51604-1 (1982-
11)*DIN 51604-1 (2019-06) 
DIN 51604-2 
FAM-testing fluid for polymer 
materials - Composition and 
requirements - Part 2: Testing 
Fluid B, containing methanol 
Pages:7 
Replaces:DIN 51604-2 (1984-
03)*DIN 51604-2 (2019-06) 
DIN 51604-3 
FAM-testing fluid for 
polymer materials - 
Composition and 
requirements - Part 3: 
Testing Fluid C, 
methanol containing 
lower layer 
Pages:7 
Replaces:DIN 51604-3 (1984-
03)*DIN 51604-3 (2019-06) 
DIN 51605 
Fuels for vegetable oil 
compatible combustion 
engines - Fuel from rapeseed 
oil - Requirements and test 
methods 
Pages:18 
DIN 51623 
Fuels for vegetable oil 
compatible combustion 
engines - Fuel from vegetable 
oil - Requirements and test 
methods 
Pages:29 
 

77. Luyện kim 
 
TCVN 7571-21:2019 

Thép hình c|n nóng. Phần 21: 
Thép chữ T 
Số trang:20 
TCVN 7571-1:2019 
Thép hình c|n nóng. Phần 1: 
Thép góc cạnh đều 
Số trang:16 
Thay thế:TCVN 7571-1:2006, 
TCVN 7571-5:2006 
TCVN 7571-2:2019 
Thép hình c|n nóng. Phần 2: 
Thép góc cạnh không đều 

Số trang:20 
Thay thế:TCVN 7571-2:2006, 
TCVN 7571-5:2006 
TCVN 7571-11:2019 
Thép hình c|n nóng. Phần 11: 
Thép chữ U 
Số trang:16 
Thay thế:TCVN 7571-11:2006 
ISO 11844-3:2020 
Corrosion of metals and alloys 
— Classification of low 
corrosivity of indoor 
atmospheres — Part 3: 
Measurement of 
environmental parameters 
affecting indoor corrosivity 
Pages: 10 
Replaces: ISO 11844-3:2016 
ISO 11971:2020 
Steel and iron castings — 
Visual testing of surface 
quality 
Pages: 5 
Replaces: ISO 11971:2008 
BS EN 1090-2:2018 - TC 
Tracked Changes. Execution of 
steel structures and 
aluminium structures. 
Technical requirements for 
steel structures 
Pages: 532 
BS EN ISO 11844-3:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Classification of low 
corrosivity of indoor 
atmospheres. Measurement of 
environmental parameters 
affecting indoor corrosivity 
Pages: 20 
Replaces: BS EN ISO 11844-
3:2008 
BS ISO 22426:2020 
Assessment of the 
effectiveness of cathodic 
protection based on coupon 
measurements 
Pages: 30 
BS ISO 4987:2020 
Steel castings. Liquid 
penetrant testing 
Pages: 40 
Replaces: BS ISO 4987:2010 
BS ISO 4986:2020 
Steel and iron castings. 
Magnetic particle testing 
Pages: 40 
Replaces: BS ISO 4986:2010 
BS ISO 9647:2020 
Steel. Determination of 
vanadium content. Flame 

atomic absorption 
spectrometric method (FAAS) 
Pages: 24 
Replaces: BS 6200-
3.34.3:1990, ISO 9647:1989 
ASTM A955 / A955M - 20  
Standard Specification for 
Deformed and Plain Stainless 
Steel Bars for Concrete 
Reinforcement 
Pages: 15 
Replaces: ASTM A955/ 
A955M-19 
ASTM A1093 / A1093M - 
15(2020)e1  
Standard Specification for 
Electrolytic Plasma Treatment 
Processing of Conductive 
Materials 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A1093/ 
A1093M-15 
ASTM B386 / B386M - 19e1  
Standard Specification for 
Molybdenum and 
Molybdenum Alloy 
Plate,Sheet, Strip, Foil, and 
Ribbon 
Pages: 6 
Replaces: ASTM B386/ 
B386M-19 
ASTM E127 - 19e1  
Standard Practice for 
Fabrication and Control of Flat 
Bottomed Hole Ultrasonic 
Standard Reference Blocks 
Pages: 16 
Replaces: ASTM E127-19 
ASTM A463 / A463M - 
15(2020)e1  
Standard Specification for 
Steel Sheet, Aluminum-Coated, 
by the Hot-Dip Process 
Pages: 6 
Replaces: ASTM 
A463/A463M-10(2015) 
ASTM E1820 - 20  
Standard Test Method for 
Measurement of Fracture 
Toughness 
Pages: 65 
Replaces: ASTM E1820-18ae1 
ASTM B1009 - 20  
Standard Specification for 
Titanium Alloy Bars for Near 
Surface Mounts in Civil 
Structures 
Pages: 5 
Replaces: ASTM B1009-18 
ASTM D6208 - 07(2020)  

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030172108
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030172108
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030144217
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030144214
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000221271
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000221271
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A955A955M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A955A955M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A1093A1093M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A1093A1093M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B386B386M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B386B386M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E127-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A463A463M-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1820-18AE1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B1009-18.htm
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Standard Test Method for 
Repassivation Potential of 
Aluminum and Its Alloys by 
Galvanostatic Measurement 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6208-
07(2014) 
ASTM E606 / E606M - 19  
Standard Test Method for 
Strain-Controlled Fatigue 
Testing 
Pages: 16 
Replaces: ASTM E606/E606M-
12 
ASTM E1457 - 19  
Standard Test Method for 
Measurement of Creep Crack 
Growth Times in Metals 
Pages: 29 
Replaces: ASTM E1457-15 
ASTM E8 / E8M - 16ae1  
Standard Test Methods for 
Tension Testing of Metallic 
Materials 
Pages: 30 
Replaces: ASTM E8/E8M-16a 
JIS G 3193:2019 
Dimensions, shape, mass and 
permissible variations of hot 
rolled steel plates, sheets and 
strips 
Pages: 18 
Replaces: JIS G 3193:2017 
DIN EN ISO 28080 

Hardmetals - Abrasion tests 

for hardmetals (ISO/DIS 

28080:2020); German and 

English version prEN ISO 

28080:2020 
Pages:41 

DIN EN ISO 8407 
Corrosion of metals and alloys 
- Removal of corrosion 
products from corrosion test 
specimens (ISO/DIS 
8407:2020); German and 
English version prEN ISO 
8407:2020 
Pages:29 

DIN EN 16090 

Copper and copper alloys - 

Estimation of average grain 

size by ultrasound; German 

version EN 16090:2019 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 16090 
(2012-02)*DIN EN 16090 
(2019-03) 
DIN EN 10025-6 

Hot rolled products of 
structural steels - Part 6: 
Technical delivery conditions 
for flat products of high yield 
strength structural steels in 
the quenched and tempered 
condition; German version EN 
10025-6:2019 
Pages:29 
Replaces:DIN EN 10025-6 
(2019-10) 
DIN EN ISO 15630-3 
Steel for the reinforcement 
and prestressing of concrete - 
Test methods - Part 3: 
Prestressing steel (ISO 15630-
3:2019, Corrected version 
2019-10); German version EN 
ISO 15630-3:2019 
Pages:44 
Replaces:DIN EN ISO 15630-3 
(2019-05) 
 

81. Thủy tinh và gốm 
 
ISO 24117:2020 
Tableware, giftware, jewellery 
and luminaries, made of glass 
— Glass clarity — 
Classification and test method 
Pages: 9 
ISO 23242:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Test method for 
flexural strength of monolithic 
ceramic thin plates at room 
temperature by three-point or 
four-point bending 
Pages: 15 
BS ISO 23242:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics). Test method for 
flexural strength of monolithic 
ceramic thin plates at room 
temperature by three-point or 
four-point bending 
Pages: 22 
BS ISO 24117:2020 
Tableware, giftware, jewellery 
and luminaries, made of glass. 
Glass clarity. Classification and 
test method 
Pages: 18 
ASTM C1470 - 20  
Standard Guide for Testing the 
Thermal Properties of 
Advanced Ceramics 
Pages: 19 

Replaces: ASTM C1470-
06(2013)  
ASTM C861 - 93(2020)  
Standard Practice for 
Determining Metric 
Dimensions of Standard Series 
Refractory Brick and Shapes 
Pages: 2 
Replaces: ASTM C861-
93(2014) 
ASTM C212 - 20  
Standard Specification for 
Structural Clay Facing Tile 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C212-17 
ASTM C67 / C67M - 20  
Standard Test Methods for 
Sampling and Testing Brick 
and Structural Clay Tile 
Pages: 17 
Replaces: ASTM C67/C67M-19 
JIS R 3107:2019 
Calculation of thermal 
transmittance of glazing 
Pages: 24 
Replaces: JIS R 3107:2017 
JIS R 1702:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) -- Test method for 
antibacterial activity of 
photocatalytic materials and 
efficacy 
Pages: 70 
Replaces: JIS R 1702:2017 
JIS R 1706:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) -- Determination of 
antiviral activity of 
photocatalytic materials -- 
Test method using 
bacteriophage Q-beta 
Pages: 48 
Replaces: JIS R 1706:2017 
JIS R 1752:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) -- Test method for 
antibacterial activity of 
photocatalytic materials and 
efficacy under indoor lighting 
environment 
Pages: 40 
Replaces: JIS R 1752:2017 
JIS R 1756:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) -- Determination of 
antiviral activity of 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6208-07R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6208-07R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E606E606M-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E606E606M-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1457-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E8E8M-16A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1470-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1470-06R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C861-93R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C861-93R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C212-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C67C67M-19.htm
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photocatalytic materials under 
indoor lighting environment -- 
Test method using 
bacteriophage Q-beta 
Pages: 30 
Replaces: JIS R 1756:2017 
DIN EN ISO 12543-2 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Part 2: Laminated 
safety glass (ISO/DIS 12543-
2:2020); German and English 
version prEN ISO 12543-
2:2020 
Pages:22 
DIN EN ISO 12543-3 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Part 3: Laminated glass 
(ISO/DIS 12543-3:2020); 
German and English version 
prEN ISO 12543-3:2020 
Pages:22 

DIN EN ISO 12543-4 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Part 4: Test methods 
for durability (ISO/DIS 12543-
4:2020); German and English 
version prEN ISO 12543-
4:2020 
Pages:34 

DIN EN ISO 12543-5 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Part 5: Dimensions and 
edge finishing (ISO/DIS 
12543-5:2020); German and 
English version prEN ISO 
12543-5:2020 
Pages:29 

DIN EN ISO 12543-6 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Part 6: Appearance 
(ISO/DIS 12543-6:2020); 
German and English version 
prEN ISO 12543-6:2020 
Pages:22 
DIN EN 17074 

Glass in building - 

Environmental product 

declaration - Product category 

rules for flat glass products; 

German version EN 

17074:2019 
Pages:36 
Replaces:DIN EN 17074 
(2017-03) 

83. Cao su và chất dẻo 
 
ISO 3865:2020 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic — Methods of 
test for staining in contact 
with organic material10 
ISO 7270-1:2020 
Rubber — Analysis by 
pyrolytic gas-chromatographic 
methods — Part 1: 
Identification of polymers 
(single polymers and polymer 
blends) 
Pages: 50 
Replaces: ISO 7270-1:2003 
ISO 23153-2:2020 
Plastics — 
Polyetheretherketone (PEEK) 
moulding and extrusion 
materials — Part 2: 
Preparation of test specimens 
and determination of 
properties 
Pages: 5 
ISO 17257:2020 
Rubber — Identification of 
polymers — Pyrolytic gas-
chromatographic method 
using mass-spectrometric 
detection 
Pages: 16 
Replaces: ISO 17257:2013 
BS EN ISO 23153-2:2020 
Plastics. Polyetheretherketone 
(PEEK) moulding and 
extrusion materials. 
Preparation of test specimens 
and determination of 
properties 
Pages: 12 
BS ISO 17257:2020 
Rubber. Identification of 
polymers. Pyrolytic gas-
chromatographic method 
using mass-spectrometric 
detection 
Pages: 26 
Replaces: BS ISO 17257:2013 
BS ISO 3865:2020 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic. Methods of test 
for staining in contact with 
organic material 
Pages: 20  
Replaces:  BS ISO 3865:2005 
ASTM D7611 / D7611M - 20  
Standard Practice for Coding 
Plastic Manufactured Articles 
for Resin Identification 

Pages: 4 
Replaces: ASTM 
D7611/D7611M-19 
ASTM F1742 - 03(2020)  
Standard Specification for PVC 
Insulating Sheeting 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1742-
03(2011) 
ASTM C792 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Effects of Heat Aging on 
Weight Loss, Cracking, and 
Chalking of Elastomeric 
Sealants 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C792-15 
ASTM D1304 - 99(2020)e1  
Standard Test Methods for 
Adhesives Relative to Their 
Use as Electrical Insulation 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D1304-
99(2012) 
ASTM D950 - 03(2020)e1  
Standard Test Method for 
Impact Strength of Adhesive 
Bonds 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D950-
03(2011) 
ASTM F1700 - 20  
Standard Specification for 
Solid Vinyl Floor Tile 
Pages: 4  
Replaces: ASTM F1700-18a 
ASTM F1426 - 20  
Standard Practice for 
Identifying Tire Tread Surface 
Irregular Wear Patterns 
Resulting from Tire Use 
Pages: 9 
Replaces: ASTM F1426-11 
DIN EN ISO 3219-1 
Rheology - Part 1: General 
terms and definitions for 
rotational and oscillatory 
rheometry (ISO/DIS 3219-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 3219-1:2020 
Pages:32 
DIN EN ISO 3219-2 
Rheology - Part 2: General 
principles of rotational and 
oscillatory rheometry 
(ISO/DIS 3219-2:2020); 
German and English version 
prEN ISO 3219-2:2020 
Pages:104 
DIN EN ISO 16929 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030255921
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030113784
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7611D7611M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1742-03R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1742-03R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C792-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1304-99R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1304-99R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D950-03R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D950-03R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1700-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1426-11.htm
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Plastics - Determination of the 
degree of disintegration of 
plastic materials under 
defined composting conditions 
in a pilot-scale test (ISO 
16929:2019); German version 
EN ISO 16929:2019 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 16929 
(2018-04) 
DIN EN ISO 20028-1 
Plastics - Thermoplastic 
polyester (TP) moulding and 
extrusion materials - Part 1: 
Designation system and basis 
for specification (ISO 20028-
1:2019); German version EN 
ISO 20028-1:2019 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 20028-1 
(2017-07)*DIN EN ISO 20028-
1 (2018-09) 
DIN 7805-6 
Tyres for commercial vehicles 
and their trailers - Part 6: 
Relationship between load-
carrying capacity and speed 
Pages:7 
Replaces:DIN 7805-6 (1988-
11)*DIN 7805-6 (2019-03) 
 

85. Giấy 
 
ISO 21993:2020 
Paper and pulp — Deinkability 
test for printed paper 
products 
Pages: 23 
ISO 2493-2:2020 
Paper and board — 
Determination of resistance to 
bending — Part 2: Taber-type 
tester 
Pages: 10 
Replaces: ISO 2493-2:2011 
BS EN ISO 536:2020 
Paper and board. 
Determination of grammage 
Pages: 16 
Replaces:  BS EN ISO 536:2012 
BS ISO 2493-2:2020 
Paper and board. 
Determination of resistance to 
bending. Taber-type tester 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 2493-2:2011
  

87. Sơn và chất màu 
 
ISO 15184:2020 

Paints and varnishes — 
Determination of film 
hardness by pencil test 
Pages: 6 
Replaces: ISO 15184:2012 
BS EN ISO 15091:2020 
Paints and varnishes. 
Determination of electrical 
conductivity and resistance 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 
15091:2012 
BS EN ISO 15184:2020 
Paints and varnishes. 
Determination of film 
hardness by pencil test 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 
15184:2012 
ASTM D2108 - 10(2020)  
Standard Test Method for 
Color of Halogenated Organic 
Solvents and Their 
Admixtures (Platinum-Cobalt 
Scale) 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D2108-
10(2015) 
ASTM D2251 - 10(2020)  
Standard Test Method for 
Metal Corrosion by 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D2251-
10(2015) 

ASTM D2349 - 90(2020)  
Standard Test Method for 
Qualitative Determination of 
Nature of Solvent Composition 
in Solvent-Reducible Paints 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D2349-
90(2014) 

ASTM D3335 - 85a(2020)  
Standard Test Method for Low 
Concentrations of Lead, 
Cadmium, and Cobalt in Paint 
by Atomic Absorption 
Spectroscopy 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D3335-
85a(2014) 

ASTM D6944 - 15(2020)  
Standard Practice for 
Determining the Resistance of 
Cured Coatings to Thermal 
Cycling 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D6944-15 

ASTM F3019 / F3019M - 19  
Standard Specification for 
Chromium Free Zinc-Flake 
Composite, with or without 
Integral Lubricant, Corrosion 
Protective Coatings for 
Fasteners 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F3019/ 
F3019M-14 
ASTM D4752 - 20  
Standard Practice for 
Measuring MEK Resistance of 
Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-
Rich Primers by Solvent Rub 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D4752-
10(2015) 
DIN EN ISO 13076 
Paints and varnishes - Lighting 
and procedure for visual 
assessments of coatings (ISO 
13076:2019); German version 
EN ISO 13076:2019 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 13076 
(2012-10)*DIN EN ISO 13076 
(2019-05) 
DIN EN ISO 2431 
Paints and varnishes - 
Determination of flow time by 
use of flow cups (ISO 
2431:2019, Corrected version 
2019-09); German version EN 
ISO 2431:2019 
Pages:26 
Replaces:DIN EN ISO 2431 
(2012-03)*DIN EN ISO 2431 
(2018-08) 
DIN EN ISO 3262-19 
Extenders - Specifications and 
methods of test - Part 19: 
Precipitated silica (ISO/DIS 
3262-19:2020); German and 
English version prEN ISO 
3262-19:2020 
Pages:30 
DIN EN ISO 3262-20 
Extenders - Specifications and 
methods of test - Part 20: 
Fumed silica (ISO/DIS 3262-
20:2020); German and English 
version prEN ISO 3262-
20:2020 
Pages:37 
 

91. Vật liệu xây dựng  
và nhà 
 
TCVN 9860:2013 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030252549
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030196198
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030196198
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030217718
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030217718
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030217715
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030217715
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2108-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2108-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2251-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2251-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2349-90R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2349-90R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3335-85AR14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3335-85AR14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6944-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3019F3019M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3019F3019M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4752-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4752-10R15.htm
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Kết cấu cọc v|n thép trong 
công trình giao thông. Yêu cầu 
thiết kế 
Số trang:100 
TCVN 11361-2:2016 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 2: 
M|y sản xuất gạch block 
Số trang:17 
TCVN 11360:2016 
M|y đầm v{ xoa phẳng bê 
tông. Yêu cầu an to{n 
Số trang:38 
TCVN 11361-1:2016 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 1: 
Yêu cầu chung 
Số trang:32 
TCVN 11359:2016 
M|y v{ trạm sản xuất hỗn hợp 
bê tông v{ vữa x}y dựng. Yêu 
cầu an to{n 
Số trang:83 
TCVN 11361-4:2016 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 4: 
M|y sản xuất ngói bê tông 
Số trang:17 
TCVN 11358:2016 
M|y vận chuyển, phun, bơm 
bê tông v{ vữa x}y dựng. Yêu 
cầu an to{n 
Số trang:66 
TCVN 11857:2017 
Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, 
cửa đi v{ kết cấu che nắng. 
Tính to|n chi tiết 
Số trang:84 
TCVN 11361-3:2016 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 3: 
M|y kiểu b{n trượt v{ b{n 
xoay 
Số trang:25 
ISO 19432-1:2020 
Building construction 
machinery and equipment — 
Portable, hand-held, internal 
combustion engine-driven 
abrasive cutting machines — 
Part 1: Safety requirements 
for cut-off machines for 
centre-mounted rotating 
abrasive wheels 
Pages: 51 
Replaces: ISO 19432-1:2012 

ISO/PAS 24019:2020 
Simultaneous interpreting 
delivery platforms — 
Requirements and 
recommendations 
Pages: 14 
ISO 20887:2020 
Sustainability in buildings and 
civil engineering works — 
Design for disassembly and 
adaptability — Principles, 
requirements and guidance 
Pages: 35 
ISO 15727:2020 
UV-C devices — Measurement 
of the output of a UV-C lamp 
Pages: 20 
BS 6400-2:2018 - TC 
Tracked Changes. 
Specification for installation, 
exchange, relocation, 
maintenance and removal of 
gas meters with a maximum 
capacity not exceeding 6 m3/h. 
Medium pressure (2nd family 
gases) 
Pages: 158 
BS ISO 20887:2020 
Sustainability in buildings and 
civil engineering works. 
Design for disassembly and 
adaptability. Principles, 
requirements and guidance 
Pages: 46 
BS EN 12390-12:2020 
Testing hardened concrete. 
Determination of the 
carbonation resistance of 
concrete. Accelerated 
carbonation method 
Pages: 12 
ASTM C1375 - 00(2020)  
Standard Guide for Substrates 
Used in Testing Building Seals 
and Sealants 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C1375-
00(2014) 
 ASTM C716 - 06(2020)  
Standard Specification for 
Installing Lock-Strip Gaskets 
and Infill Glazing Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C716-
06(2015) 
ASTM C136 / C136M - 19  
Standard Test Method for 
Sieve Analysis of Fine and 
Coarse Aggregates 
Pages: 5 

Replaces: ASTM C136/C136M-
14 
ASTM C1392 - 20  
Standard Guide for Evaluating 
Failure of Structural Sealant 
Glazing 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1392-
00(2014) 
ASTM C1852 - 20  
Standard Guide for Product 
Selection/Delivery Systems 
for Aerosol Foam Sealants and 
Adhesives 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C1852-17 
ASTM F1005 - 91(2019)  
Standard Practice for HVAC 
Duct Shapes; Identification 
and Description of Design 
Configuration 
Pages: 19 
Replaces: ASTM F1005-
91(2013) 
ASTM C215 - 19  
Standard Test Method for 
Fundamental Transverse, 
Longitudinal, and Torsional 
Resonant Frequencies of 
Concrete Specimens 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C215-14 
ASTM C215 - 19  
Standard Test Method for 
Fundamental Transverse, 
Longitudinal, and Torsional 
Resonant Frequencies of 
Concrete Specimens 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C215-14 
ASTM C1247 - 20  
Standard Test Method for 
Durability of Sealants Exposed 
to Continuous Immersion in 
Liquids 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1247-14 
ASTM C31 / C31M - 19a  
Standard Practice for Making 
and Curing Concrete Test 
Specimens in the Field 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C31/C31M-19 
ASTM F710 - 19e1  
Standard Practice for 
Preparing Concrete Floors to 
Receive Resilient Flooring 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F710-19 
ASTM E569 / E569M - 20  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1375-00R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1375-00R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C716-06R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C716-06R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C136C136M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C136C136M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1392-00R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1392-00R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1852-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1005-91R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1005-91R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C215-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C215-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1247-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C31C31M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F710-19.htm
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Standard Practice for Acoustic 
Emission Monitoring of 
Structures During Controlled 
Stimulation 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E569/E569M-
13 
ASTM C125 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Concrete and 
Concrete Aggregates 
Pages: 9 
Replaces: ASTM C125-19a 
ASTM C1609 / C1609M - 
19a  
Standard Test Method for 
Flexural Performance of Fiber-
Reinforced Concrete (Using 
Beam With Third-Point 
Loading) 
Pages: 9 
Replaces: ASTM 
C1609/C1609M-19 
ASTM C1778 - 19b  
Standard Guide for Reducing 
the Risk of Deleterious Alkali-
Aggregate Reaction in 
Concrete 
Pages: 11 
Replaces: ASTM C1778-19a 
ASTM C125 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Concrete and 
Concrete Aggregates 
Pages: 9 
Replaces: ASTM C125-19a 
ASTM C1356 - 07(2020)  
Standard Test Method for 
Quantitative Determination of 
Phases in Portland Cement 
Clinker by Microscopical 
Point-Count Procedure 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1356-
07(2012) 
ASTM C900 - 19  
Standard Test Method for 
Pullout Strength of Hardened 
Concrete 
Pages: 10 
Replaces: ASTM C900-15 
ASTM E2320 - 19  
Standard Classification for 
Serviceability of an Office 
Facility for Thermal 
Environment and Indoor Air 
Conditions 
Pages: 27 
Replaces: ASTM E2320-
04(2018) 

ASTM E2394 - 11(2020)e1  
Standard Practice for 
Maintenance, Renovation, and 
Repair of Installed Asbestos 
Cement Products 
Pages: 18 
Replaces: ASTM E2394-11 
ASTM E2777 - 20  
Standard Guide for Vegetative 
(Green) Roof Systems 
Pages: 14 
Replaces: ASTM E2777-14 
JIS A 1109:2020 
Methods of test for density 
and water absorption of fine 
aggregates 
Pages: 14 
Replaces: JIS A 1109:2017 
JIS A 1115:2020 
Method of sampling fresh 
concrete 
Pages: 16 
Replaces: JIS A 1115:2014 
JIS A 1163:2020 
Method of making and testing 
for compressive strength BOSS 
specimens 
Pages: 40 
DIN EN 16758 
Curtain walling - 
Determination of the strength 
of sheared connections - Test 
method and requirements; 
German and English version 
prEN 16758:2020 
Pages:52 
DIN EN 13791 
Assessment of in-situ 
compressive strength in 
structures and precast 
concrete components; German 
version EN 13791:2019 
Pages:48 
Replaces:DIN EN 13791 
(2008-05)*DIN 
EN 13791 (2018-06)*DIN EN 
13791/A20 (2017-02) 
DIN EN 16809-1 

Thermal insulation products 

of buildings - In-situ formed 

products from loose-fill 

expanded polystyrene (EPS) 

beads and bonded expanded 

polystyrene beads - Part 1: 

Specification for the bonded 

and loose-fill products before 

installation; German version 

EN 16809-1:2019 
Pages:36 

Replaces:DIN EN 16809-1 
(2018-07) 
DIN EN ISO 22097 
Thermal insulation for 
buildings - Reflective 
insulation products - 
Determination of thermal 
performance (ISO/DIS 
22097:2019); German and 
English version prEN ISO 
22097:2019 
Pages:74 
DIN EN 16798-5-
1/A1 
Energy performance of 
buildings - Ventilation for 
buildings - Part 5-1: 
Calculation methods for 
energy requirements of 
ventilation and air 
conditioning systems 
(Modules M5-6, M5-8, M6-5, 
M6-8, M7-5, M7-8) - Method 1: 
Distribution and generation; 
German and English version 
EN 16798-5-
1:2017/prA1:2019 
Pages:13 
DIN EN 1264-2 
Water based surface 
embedded heating and cooling 
systems - Part 2: Floor 
heating: Prove methods for 
the determination of the 
thermal output using 
calculation and test methods; 
German and English version 
prEN 1264-2:2020 
Pages:86 
 

93. Xây dựng dân dụng 
 
DIN 1054/A3 
Subsoil - Verification of the 
safety of earthworks and 
foundations - Supplementary 
rules to DIN EN 1997-1; 
Amendment 3 
Pages:8 
DIN EN 12697-49 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 49: 
Determination of friction after 
polishing; German and English 
version prEN 12697-49:2020 
Pages:39 
DIN EN 12697-53 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 53: Cohesion 
increase by spreadability-

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E569E569M-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E569E569M-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C125-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1609C1609M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1778-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C125-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1356-07R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1356-07R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C900-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2320-04R18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2320-04R18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2394-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2777-14.htm
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meter method; German 
version EN 12697-53:2019 
Pages:14 
Replaces:DIN EN 12697-53 
(2018-01) 
DIN EN 12697-54 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 54: Curing of 
specimen for test of mixtures 
with bitumen emulsion; 
German version EN 12697-
54:2019 
Pages:16 
Replaces:DIN EN 12697-54 
(2018-02) 
 

97. Nội trợ. Giải trí. Thể 
thao 
 
BS EN ISO 10581:2020 
Resilient floor coverings. 
Homogeneous poly(vinyl 
chloride) floor covering. 
Specifications 
Pages: 14 
Replaces:  BS EN ISO 
10581:2013 
ASTM E648 - 19ae1  

Standard Test Method for 

Critical Radiant Flux of Floor-

Covering Systems Using a 

Radiant Heat Energy Source 

Pages: 16 

Replaces: ASTM E648-19a 

ASTM F2115 - 19  

Standard Specification for 

Motorized Treadmills 

Pages: 10 

Replaces: ASTM F2115-18 

ASTM F141 - 12(2020)  

Standard Terminology 

Relating to Resilient Floor 

Coverings 

Pages: 4 

Replaces: ASTM F141-12 

ASTM F2970 - 20  

Standard Practice for Design, 

Manufacture, Installation, 

Operation, Maintenance, 

Inspection and Major 

Modification of Trampoline 

Courts 

Pages: 33 

Replaces: ASTM F2970-17 

ASTM F2974 - 20  

Standard Practice for Auditing 

Amusement Rides and Devices 

Pages: 4 

Replaces: ASTM F2974-19 

DIN 18865-6 

Equipment for commercial 

kitchens - Food distribution 

equipment - Part 6: 

Dispensers - Requirements 

and testing 

Pages:9 

DIN 18865-7 

Equipment for commercial 

kitchens - Food distribution 

equipment - Part 7: Cold 

storage - Requirements and 

testing 

Pages:10 

DIN 18865-8 

Equipment for commercial 

kitchens - Food distribution 

equipment - Part 8: Top 

shelves refrigerated - 

Requirements and testing 

Pages:10 

DIN 18865-9 

Equipment for commercial 

kitchens - Food distribution 

equipment - Part 9: 

Equipment-insides in basic 

and hygiene version - 

Requirements and testing 

Pages:8 

DIN 18867-7 

Equipment for commercial 

kitchens - Mobile equipment - 
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