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 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Không sử dụng băng rôn, chai, cốc, bát, đũa 
nhựa... dùng một lần tại công sở 
 

Ngày 20/8/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường 
quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 
chất thải nhựa. 
 

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các 
hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý 
nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất 
thải nhựa ra môi trường, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập thực hiện một số hoạt động cụ 
thể sau: 

 
Trước hết, hạn chế tối đa việc sử dụng 

các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi 
ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, 
chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, 
cốc và bộ đồ ăn…); không sử dụng băng rôn, 
khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa… 
dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, 
hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và 
các sự kiện khác. 

 
Tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chỉ cho phép nhập khẩu phế liệu nhựa làm 
nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa 
(không bao gồm hạt nhựa tái chế thương 
phẩm), trừ các trường hợp dự án đã được chấp 
thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận 
đầu tư và cơ sở sản xuất đang hoạt động được 
phép nhập khẩu nhựa phế liệu để sản xuất ra 
hạt nhựa tái chế thương phẩm đến hết ngày 

31/12/2024. Không cấp phép cho các cơ sở 
nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế, xử lý và bán 
lại phế liệu. 

 
Đáng chú ý, Chính phủ sẽ hạn chế và tiến 

tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung 
cấp các loại túi ni lông khó phân hủy kể từ năm 
2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị 
phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Đồng thời, Bộ 
Tài chính nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế bảo vệ 
môi trường theo hướng mở rộng đối tượng 
chịu thuế và tăng mức thuế đối với túi ni lông, 
bao bì và sản phẩm nhựa khác./. 
 
 BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG 
 
Ban hành QCVN về thiết bị thu truyền hình 
số mặt đất DVB-T2 

 
Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã ra Thông tư 17/2020/TT-
BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất 
DVB-T2". 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy 
định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị 
thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa 
mã (Free To Air - FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ 
trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam. Theo đó, 
thiết bị thu phải có khả năng thu và giải điều 
chế tín hiệu DVB-T2 phát theo tiêu chuẩn ETSI 
EN 302 755 trong mạng đơn tần hoặc mạng đa 
tần. Bên cạnh đó, thiết bị thu phải có hỗ trợ khả 
năng hiển thị về chất lượng tín hiệu (SQI) và về 
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cường độ tín hiệu (SSI) trên màn hình máy thu 
hình. 

Đồng thời, thiết bị có khả năng giám sát, 
cập nhật đúng và đủ trạng thái kênh hoặc dịch 
vụ mà không cần có sự tác động của người sử 
dụng trong các trường hợp sau: 

 
Thứ nhất, trường hợp không có sự thay 

đổi trạng thái kênh hoặc dịch vụ, thiết bị thu 
phải giữ nguyên trạng thái kênh hoặc dịch vụ. 
Thứ hai, trường hợp có sự thay đổi tên kênh, 
trong khoảng thời gian 40s kể từ khi thay đổi 
tên kênh, thiết bị thu phải tự cập nhật đúng tên 
mới của kênh. 
 

Thứ ba, trường hợp xóa 1 kênh chương 
trình, trong khoảng thời gian 40s kể từ khi xóa 
1 kênh, thiết bị thu phải xóa kênh đó khỏi danh 
sách kênh…. 

 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

01/7/2021./. 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét 
cho các trạm viễn thông 
 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra 
Thông tư 16/2020/TT-BTTTT về việc ban hành 
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho 
các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn 
thông”. 

 
Theo đó, Quy chuẩn này được áp dụng 

cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi 
viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét 
gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả 
năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ 
ứng dụng viễn thông. Trạm viễn thông trong 
quy chuẩn này bao gồm các công trình sau: 
Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn; Trung 
tâm dữ liệu; Đài phát thanh, đài truyền hình;… 
 
Bên cạnh đó, hệ thống LPS bên ngoài (chống sét 
đánh trực tiếp) phải bao gồm các thành phần cơ 
bản sau: Hệ thống điện cực thu sét; Hệ thống 
dây dẫn sét; Hệ thống tiếp đất; Kết cấu đỡ. Các 
điện cực thu sét có thể sử dụng các dạng: thanh, 
dây, mắt lưới và kết hợp. 

Đồng thời, có thể dùng các thành phần 
bằng kim loại của công trình như tấm kim loại 
che phủ vùng cần bảo vệ, các thành phần kim 
loại của cấu trúc mái, các ống, bình chứa bằng 
kim loại làm các điện cực thu sét “tự nhiên”, 
miễn là chúng thỏa mãn các điều kiện sau: Có 
tính dẫn điện liên tục bền vững; Không bị bao 
phủ bởi các vật liệu cách điện; Không gây ra các 
tình huống nguy hiểm khi bị thủng hay bị nung 
nóng do sét đánh. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021./. 
 
 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 
 
Từ 05/10, thêm nhiều công việc yêu cầu 
nghiêm về an toàn lao động 
 

 
Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động vừa được Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại 
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
20/8/2020. 
 

Theo đó, so với 17 công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại 
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
16/6/2020, Thông tư này đã bổ sung thêm 
nhiều mục mới, gồm: 

 
- Trực tiếp sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng, 
sành, sứ, thủy tinh, nhựa; 
- Cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp. 
- Trực tiếp làm công việc chặt, cưa, xẻ gỗ, khai 
thác, chế biến gỗ công nghiệp; bốc xếp thủ công 
thường xuyên vật nặng từ 30 kg trở lên. 
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- Trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại 
các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn một ngày trở 
lên. 

- Khám, chữa bệnh; chăm sóc người 
khuyết tật, người bệnh; giải phẫu bệnh, giám 
định pháp y, xét nghiệm vi sinh vật; các công 
việc trong lĩnh vực dược phẩm. 

- Trực tiếp vận hành máy bơm xăng, 
dầu, khí hóa lỏng; sửa chữa bồn, bể xăng, dầu, 
giao, nhận, bán buôn, bán lẻ xăng dầu. 

- Trực tiếp chế biến mủ cao su, nhựa 
thông. 

- Trực tiếp vận hành sản xuất, chế biến 
bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, dầu ăn, bánh 
kẹo, sữa. 

- Diễn viên xiếc, xiếc thú; vận động viên 
chuyên nghiệp, huấn luyện viên thể dục, thể 
thao chuyên nghiệp. 

- Trực tiếp làm hỏa táng, địa táng… 
 

Đáng chú ý: Những công việc này không 
áp dụng với đối tượng là người lao động Việt 
Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. 

 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

05/10/2020./. 
 
  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 
15/2019/TT-BKHCN về Thép không gỉ 

 
Ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-
BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông 
tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không 
gỉ". 

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành Thông 
tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép 
không gỉ” đến hết ngày 31/12/2021. Kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực, thép không gỉ sản 
xuất trong nước và nhập khẩu từ ngày 
01/6/2020 tiếp tục được lưu thông trên thị 
trường. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
23/9/2020./ 

 
Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật 
 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư 26/2019/TT-BKHCN về việc quy định 
chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật. 
 

Theo đó, quý II hằng năm, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ vào nhu cầu 
xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy 
chuẩn Việt Nam gửi đề nghị kế hoạch xây dựng 
Quy chuẩn Việt Nam cho năm sau bằng văn bản 
đến Bộ, cơ quan ngang Bộ kèm theo dự án xây 
dựng Quy chuẩn Việt Nam để xem xét, tổng 
hợp. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây 
dựng Quy chuẩn Việt Nam thực hiện trước 
01/10 hằng năm. 
 

Ngoài ra, Bộ, cơ quan ngang Bộ giao cơ 
quan đầu mối tổ chức thực hiện rà soát định kỳ 
Quy chuẩn Việt Nam 05 năm theo lĩnh vực được 
Chính phủ phân công quản lý. 

 
Bên cạnh đó, trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật tổ chức việc xuất bản và phát 
hành Quy chuẩn kỹ thuật./. 

 
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 

01/8/2020./.
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CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8: TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VỀ ĐỒ CHƠI TRẺ EM 

  
Đồ chơi trẻ em: Áp dụng chuẩn mực bảo vệ 
an toàn người dùng 

Các đồ chơi trẻ em trước khi đưa ra thị 
trường phải đảm bảo an toàn, thân thiện với 
môi trường và nhãn mác đầy đủ. 
 
Đồ chơi trẻ em không an toàn vẫn còn phổ 
biến 
 

Trong số các đồ chơi được bày bán, 
người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp các sản phẩm 
đã được cấm bán hoặc được khuyến cáo không 
an toàn như đồ chơi bạo lực bằng nhựa dạng 
súng bắn bi, súng bắn nước, lựu đạn, đao kiếm, 
thú nhún, vịt nhựa mini,... thậm chí có cả các đồ 
chơi nước ngoài đã khuyến cáo thu hồi, chứa 
chất gây vô sinh như đồ chơi bác sĩ, miếng dán 
có các chất DEHP, phthalate DBP và BBP... gây 
hại cho sức khỏe trẻ em cũng được bán. 

Thực tế đã có không ít các trường hợp 
trẻ em gặp tai nạn khi dùng đồ chơi. Điển hình 

như một bé trai 6 tuổi ở Đồng Nai 
bị ngưng tim, ngưng thở do nuốt 
phải lõi kèn nhựa trong lúc thổi. 
Hoặc một bé ở Hà Nội đã bị khó 
thở ngay trong đêm khiến cha mẹ 
hoảng hồn, khi khám thì mới biết 
con đã giấu bi sắt vào lỗ mũi. Hay 
theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa 
Hùng Vương (Phú Thọ) kể, Bệnh 
viện này đã tiếp nhận một bệnh 
nhi có triệu chứng nước mũi chảy 
kèm theo máu, ho và đau đầu sau 
đó sốt cao nhiều ngày nhưng 
không khỏi. Qua hình ảnh nội soi, 
các bác sĩ phát hiện có khối dị vật 
nằm sâu trong hốc mũi phải và 
tiến hành gắp dị vật là một viên bi 
nhựa đồ chơi có đường kính 
0,5cm. Hay một trường hợp điển 

hình khác là bệnh viện Thanh Miện (Hải 
Dương) tiếp nhận nạn nhân 7 tuổi bị đạn cao su 
ở xe đồ chơi văng ra lọt vào khí quản, xâm nhập 
đột ngột, chèn khí quả dẫn đến co thắt, gây phù 
cấp, xuất huyết màng phổi và gây tử vong. 
 
Xử lý nhiều trường hợp đồ chơi trẻ em nhập 
lậu 

Dạo trên bất kỳ đường phố nào, khu 
công viên hoặc bất chợt sẽ bắt gặp người hàng 
rong, bán vỉa hè với các sản phẩm đồ chơi trẻ 
em đủ kích cỡ, màu sắc. Nếu đếm trong số đó, 
dễ dàng thấy rằng có đa số là hàng nhập ngoại 
và chủ yếu là hàng Trung Quốc, Thái Lan... đa 
dạng mẫu mã, chủng loại khác nhau rất bắt mắt. 
Trong số đó có không ít hàng là nhập lậu, không 
an toàn.  

Phát hành chuyên đề thường xuyên 
Từ số này, Thông tin phục vụ Doanh nghiệp sẽ thực hiện thí điểm, thường xuyên xây dựng và phát 
hành các chuyên đề theo các mặt hàng, lĩnh vực khác nhau. 
Trong các chuyên đề sẽ tập trung phân tích về mặt hàng, lĩnh vực được đề cập. Đi liền với đó là hệ 
thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế liên quan đến mặt hàng, lĩnh vực được nêu 
ra. 
Chúng tôi xin trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác để chuyên đề được thực hiện 
thành công, là nguồn tài liệu tham khảo thiết thực. 

BBT 
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Theo cơ quan Quản lý thị trường, tháng 
nào lực lượng này cũng xử lý không ít trường 
hợp vi phạm về kinh doanh, nhập khẩu, buôn 
bán, vận chuyển đồ chơi trẻ em.  Cụ thể như vào 
tháng 3/2020, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Quảng 
Nam) tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng tại 
phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam phát hiện nhiều đồ chơi trẻ em 
không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT số 1 đã 
ra Quyết định xử phạt, tịch thu số đồ chơi của 
cơ sở này 

 
Tháng 5/2020, Đội QLTT số 17 (Cục 

QLTT Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát môi 
trường (PC05) - Bộ Công an kiểm tra xe ô tô 
mang biển kiểm soát 24C-08651 vận chuyển 
hàng từ Lào Cai về giao cho khách hàng tại xã 
La Phù (huyện Hoài Đức). Qua khám xét, lực 
lượng chức năng phát hiện thùng kẹo, nước giải 
khát, sữa chua uống, 148 thùng thổi bong bóng 
đồ chơi trẻ em trên xe. Toàn bộ số hàng này có 
trọng lượng khoảng 6 tấn, do nước ngoài sản 
xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất 
trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT số 17 đã tạm giữ 
toàn bộ số hàng trên xe để xác minh và xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

 
Còn mới đây nhất, Cục Quản lý thị 

trường (QLTT) tỉnh Bình Dương đã thu giữ một 
số lượng lớn súng đồ chơi trẻ em nhập lậu. Cụ 
thể, Đội QLTT số 3 và số 6, Cục QLTT tỉnh phối 
hợp với Công an TX. Bến Cát, kiểm tra đột xuất 
chi nhánh Công ty DVTM Xuất nhập khẩu Nam 
Thuận, tại phường Thới Hòa, TX.Bến Cát phát 
hiện đang tàng trữ 35.261 sản phẩm súng nhựa 
đồ chơi trẻ em các loại và 6.008 đồ chơi trẻ em 
các loại khác được nhập khẩu từ Trung Quốc 
nhưng không có ghi nhãn phụ, không có hóa 
đơn chứng từ hàng hóa. Hồ sơ kèm theo thể 
hiện một lượng lớn hàng hóa được công ty mua 
trực tiếp từ nhà nhập khẩu, số còn lại mua từ 
một doanh nghiệp khác tại TP.Hồ Chí Minh. 
Toàn bộ số hàng đã được đoàn kiểm tra thu giữ 
để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của 
pháp luật. 
 
Khuyến nghị nâng cao chất lượng đồ chơi 
trẻ em  

 BS. Trần Mỹ Hương – chuyên gia tư vấn 
sức khỏe Bệnh viện Trí Đức (Hà Nội) cho biết, 
chất phthalate có trong đồ chơi là nguy hiểm 
đối với trẻ nếu như chúng ngậm, nuốt. Không 
chỉ ảnh hưởng tới trẻ em, chất phthalate gây ra 
rất nhiều nguy cơ về sức khỏe đối với phụ nữ 
do thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa mỹ 
phẩm, loại sản phẩm chứa rất nhiều phthalate. 
Ngoài ra, nhiều bằng chứng còn cho thấy, 
phthalates còn làm giảm testosterone, một chất 
quan trọng cho việc phát triển giới tính nam. 

 
“Tốt nhất không nên cho trẻ chơi đồ 

chơi không rõ nguồn gốc, rẻ tiền. Đối với miếng 
dán đồ chơi có chi tiết rất nhỏ nếu vô ý mà để 
trẻ ngậm nuốt có thể gây hóc, ảnh hưởng đến 
tính mạng trẻ”, BS. Hương khuyến cáo. 

 
 Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng 

Cục QLCLSPHH – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, các Bộ: Giáo dục và đào tạo, 
Công thương, KH&CN… cần phối hợp với nhau 
để ban hành danh mục hàng hóa là đồ chơi trẻ 
em bị cấm lưu thông trên thị trường (những đồ 
chơi gây nguy hiểm, đồ chơi bạo lực, đồ chơi 
ảnh hưởng xấu đến giáo dục thể chất, trí tuệ, 
tâm hồn trẻ nhỏ). 

 
 Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cần tăng 

cường công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng 
về tác hại của đồ chơi trẻ em không có nhãn 
hàng hóa, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 
không có dấu hợp quy cũng như không được 
chứng nhận và công bố hợp quy của sản phẩm 
đến giáo viên, phụ huynh và học sinh tại các cấp 
học, đặc biệt là ở cấp tiểu học và mầm non, là 
nhóm lứa tuổi tiếp xúc thường xuyên với đồ 
chơi để biết cách lựa chọn hàng hóa an toàn, 
đảm bảo sức khỏe. 

 
Đồng thời, tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy 
định của pháp luật cho các cơ sở kinh doanh đồ 
chơi trẻ em, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh 
vùng sâu vùng xa từng bước nắm và thực hiện 
theo đúng các quy định của pháp luật. 

 
Ngoài ra, việc gắn dấu hợp quy lên sản phẩm 
phải được thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra 
lưu thông trên thị trường và công việc này phải 
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do nhà sản xuất, nhà nhập khẩu thực hiện và 
gắn trách nhiệm của tổ chức chứng nhận thông  
 
 
 

qua việc chứng nhận chất lượng và gắn tem 
hợp quy của tổ chức mình./. 

Dưới đây là danh mục các tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Tiêu chuẩn nước ngoài, 
Quốc tế về an toàn đồ chơi trẻ em: 
 

1) Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) 
 

Số hiệu Tiêu đề 
QCVN 03:2019/BKHCN  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em 

TCVN 6238-10:2010 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 10: Hợp chất hóa học hữu cơ. Chuẩn bị và chiết 
mẫu 

TCVN 6238-11:2010 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 10: Hợp chất hóa học hữu cơ. Phương pháp phân 
tích 

TCVN 6238-1:2017 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ 
lý 

TCVN 6238-2:2017 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 2: Tính cháy 

TCVN 6238-3:2011 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố 
độc hại 

TCVN 6238-4:1997 
An toàn đồ chơi trẻ em. Bộ đồ chơi thực nghiệm về hoá học và các hoạt động 
liên quan 

TCVN 6238-4A:2017 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương 
tự sử dụng tại gia đình 

TCVN 6238-5:1997 An toàn đồ chơi trẻ em. Bộ đồ chơi hoá học ngoài bộ đồ chơi thực nghiệm 

TCVN 6238-5A:2017 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 5A: Xác định tổng hàm lượng một số nguyên tố 
trong đồ chơi 

TCVN 6238-6:2015 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 6: Một số este phtalat trong đồ chơi và sản phẩm 
dành cho trẻ em 

TCVN 6238-7:2017 
An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử cho sơn dùng 
bằng tay 

TCVN 6238-8:2015 An toàn đồ chơi trẻ em. Phần 8: Hướng dẫn tuổi xác định sử dụng 
TCVN 6238-9:2010 An toàn đồ chơi trẻ em. phần 9: Hợp chất hóa học hữu cơ. Yêu cầu chung 

 
2) Tiêu chuẩn nước ngoài, Quốc tế 
 

Số hiệu Tiêu đề 

DIN EN 71-1:2018 
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties; German version 
EN 71-1:2014+A1:2018 

DIN EN 71-2:2019 
Safety of toys - Part 2: Flammability; German and English version prEN 71-
2:2019 

DIN EN 71-2:2014 
Safety of toys - Part 2: Flammability; German version EN 71-
2:2011+A1:2014 

Ông Benjamin, Giám Đốc Điều Hành Phân Phối N KID Group cho rằng, hiện tại thị trường 
đồ chơi trẻ em Việt Nam có đến 70% là không có thương hiệu, chỉ 30% có thương hiệu và 
đảm bảo độ an toàn.  
Theo ghi nhận, Việt Nam hiện có khoảng 20,8 triệu trẻ em độ tuổi từ 0-12. Đây là phân 
khúc tiêu dùng đầy tiềm năng mà các doanh nghiệp chưa khai thác hết. Như vậy để thấy 
việc các doanh nghiệp làm sản phẩm chất lượng, an toàn và giá hợp lý sẽ làm thay đổi 
nhận thức của người tiêu dùng.  
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DIN EN 71-3/A1:2020 
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements; German and English 
version EN 71-3:2019/prA1:2020 

DIN EN 71-4:2019 
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related 
activities; German and English version prEN 71-4:2019 

DIN EN 71-4:2015 
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related 
activities; German version EN 71-4:2013 

DIN EN 71-5:2015 
Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets; 
German version EN 71-5:2015 

DIN EN 71-8:2018 
Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use; German version EN 
71-8:2018 

DIN EN 71-11:2006 
Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis; 
German version EN 71-11:2005 

DIN CEN ISO/TR 8124-
8*DIN SPEC 31011:2016 

Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines (ISO/TR 8124-8:2016); 
German version CEN ISO/TR 8124-8:2016 

DIN CEN/TR 15371-
1*DIN SPEC 31009-
1:2017 

Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for 
interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14; German version 
CEN/TR 15371-1:2017 

DIN CEN/TR 15371-
2*DIN SPEC 31009-
2:2019 

Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for 
interpretation of the chemical standards in the EN 71-series; German 
version CEN/TR 15371-2:2019 

DIN CEN/TR 16918*DIN 
SPEC 31010:2016 

Safety of toys - Children´s mouthing behaviour in contact with toys; German 
version CEN/TR 16918:2015 

BS EN 71-10:2005:2006 
Safety of toys. Organic chemical compounds. Sample preparation and 
extraction 

BS EN 71-11:2005 Safety of toys. Organic chemical compounds. Methods of analysis 
GB 6675.12:2014 Safety of toys-Part 12: Toy scooter 

GB/T 26193:2010 
Determination of the content of migration of Sb,As,Ba,Cd,Cr,Pb,Hg and Se 
from toy material by ICP-MS 

GB/T 29777:2013 Toy coating technology condition 

GB/T 30419:2013 

Determination of antimony, arsenic, barium, cadmium,chromium, 
lead,mercury, selenium element migration from toy materials-Inductively 
coupled plasma atomic emission spectrometry 

GB/T 32602:2016 
Determination of migratable antimony, barium, cadmium, chromium and 
lead in toy materials-Graphite furnace atomic absorption spectrometry 

GB/T 32603:2016 
Determination of the content of migration of arsenic,antimony, 
selenium,mercury from toy materials-Atomic fluorescence spectrometry 

GB/T 34435:2017 

Determination of migratable chromium(VI) in toy materials -High 
performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass 
spectrometry(HPLC-ICP-MS) 

GB/T 34436:2017 
Determination of formamide in toy materials -Gas chromatography-mass 
spectrometry(GC-MS) 

GB/T 34438:2017 
Determination of cadmium in toy materials -Flame atomic absorption 
spectrometry 

GB/T 37647:2019 
Toy and children product -General principles for migration test of certain 
elements 

ISO 8124-10:2019 
Safety of toys - Part 10: Experimental sets for chemistry and related 
activities 

ANSI/ASTM F 963:2017 Consumer Safety Specification for Toy Safety 
ASTM F 963:2017 Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety 

ASTM F 1148:2020 
Standard Consumer Safety Performance Specification for Home Playground 
Equipment 
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TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 
CỦA ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHIỆP 

 
Hầu hết các đường ống phục vụ trong 

ngành công nghiệp cần được đảm bảo bằng 
một tiêu chuẩn để có thể phù hợp với các 
yêu cầu khắt khe.  
 

Một tiêu chuẩn quốc tế mới của ASTM sẽ 
được xây dựng đảm bảo các thông số kỹ thuật 
cho đường ống polyetylen (PEX) chuyên được 
sử dụng để vận chuyển nước, khí đốt và các 
chất bán dẫn khác trong nhiều ứng dụng. Ủy 
ban hệ thống đường ống nhựa của ASTM 
( F17 ) đã bắt đầu phát triển tiêu chuẩn, sẽ sớm 
được công bố tiêu chuẩn F3373.  
 

Ống PEX thường được chọn để sử dụng  
 

trong môi trường xâm thực, chẳng hạn như 
nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao cho các công 
trình đòi hỏi khả năng chống chịu cao, làm 
khống chế sự phát triển vết nứt, chẳng hạn như 
trong các hoạt động san lấp cát (kể cả đá) hoặc 

khoan định hướng đường hầm ngang.  
  

Ống dẫn poly liên kết ngang đã 
được sử dụng trên phạm vi quốc tế có 
đường kính lớn phục vụ cho nhiều ứng 
dụng khác nhau, chẳng hạn như vận 
chuyển nước, phân phối khí và thu gom 
khí. Phương pháp phổ biến nhất để nối 
ống PEX được sử dụng trong các ứng 
dụng này là phụ kiện điện phân 
polyetylen (PE). Tiêu chuẩn mới sẽ bao 
gồm các điều kiện đảm bảo phụ kiện 
điện phân PE với đường kính lớn được 
sử dụng với ống PEX.  
 

Ông Palermo – người phụ trách tiêu 
chuẩn này cũng lưu ý rằng các chỉ định và 
hướng dẫn lắp đặt ống nhựa đường kính lớn, 
chẳng hạn như ống PEX, cũng sẽ được đề cạp 
chi tiết trong tiêu chuẩn ASTM mới này./. 

 
(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/specification-large-pipe-
diameters 
 
 

ISO 21102 - AN TOÀN HƠN KHI DU LỊCH MẠO HIỂM 
   

Phiêu lưu mạo hiểm là gia vị của cuộc 
sống và khi nói đến du lịch, nó có thể tạo 
nên trải nghiệm đáng nhớ và bổ ích. Tuy 
nhiên, không hẳn là không có rủi ro khi 
tham gia du lịch mạo hiểm, vì vậy để giảm 
thiểu những rủi ro đó là trọng tâm của một 
số tiêu chuẩn ISO cụ thể. Tính năng mới 
nhất đảm bảo bạn luôn an toàn khi tham gia. 
 

ISO 21102, Du lịch mạo hiểm - Lãnh đạo - 
Năng lực nhân sự trình bày chi tiết yêu cầu và 

khuyến nghị về năng lực cần thiết của các nhà 
quản lý du lịch mạo hiểm. Nắm bắt được thông 
lệ tốt nhất trên toàn cầu, tiêu chuẩn này mang 
đến cho các nhà tuyển dụng một tiêu chuẩn 
được quốc tế thống nhất, cắt giảm số lượng lớn 
chương trình đào tạo dành cho hướng dẫn viên 
du lịch mạo hiểm. Điều này giúp họ tin tưởng 
rằng nhân viên của họ đã có những gì cần thiết 
để làm cho trải nghiệm an toàn và bản thân các 
nhà lãnh đạo cũng có được lợi thế cạnh tranh. 

https://www.astm.org/standardization-
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ISO 21102 được sửa đổi và mở rộng 
để giải quyết ngày càng nhiều chương trình 
đủ điều kiện cho các du khách phiêu lưu 
trên khắp thế giới. 
 

Alexandre Garrido, Trưởng dự án 
của nhóm chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn 
cho biết, hàng loạt tiêu chuẩn về năng lực 
của các nhà lãnh đạo trong ngành du lịch 
không chỉ khó hiểu mà có thể gây nguy 
hiểm nếu họ không hiểu rõ. Ông chia sẻ: 
“Các hoạt động khác nhau đòi hỏi năng lực 
khác nhau, nhưng có nhiều năng lực chung 
cho tất cả mọi người, chẳng hạn như quản 
lý rủi ro, ứng phó khẩn cấp, hành vi và đạo 
đức nghề nghiệp. 

 
Leonardo Persi, Người hướng dẫn của 

nhóm làm việc cho biết ISO 21102 quy định cho 
các hướng dẫn đã được quốc tế thống nhất nêu 
rõ mức năng lực tối thiểu cũng như các thước 
đo cho mức độ chính xác của khả năng kỹ thuật 
và kiến thức. ”Điều này đảm bảo rằng mọi bên 
liên quan đều hiểu rõ những gì được mong đợi, 
do đó tạo niềm tin cho người sử dụng lao động, 
nhân viên và người tham gia”, Persi khẳng định. 

 
Hơn nữa, Persi nói thêm, tiêu chuẩn này 

sẽ cải thiện mức độ dịch vụ trên toàn cầu vì nó 
khuyến khích các nhà khai thác nhận thức và 
chấp nhận trách nhiệm của họ. Điều này giúp 
nâng cao các tiêu chuẩn an toàn trong ngành du 

lịch mạo hiểm nói chung bằng cách khuyến 
khích áp dụng các thực hành tốt ở mọi nơi. 
ISO 21102 tham gia các tiêu chuẩn ISO khác 
dành riêng cho an toàn trong du lịch mạo hiểm, 
bao gồm: ISO 21101, Du lịch mạo hiểm - Hệ 
thống quản lý an toàn - Yêu cầu; ISO 21103, Du 
lịch mạo hiểm - Thông tin cho người tham 
gia; ISO 20611, Du lịch mạo hiểm - Thực hành 
tốt cho tính bền vững - Yêu cầu và khuyến nghị. 
 

Các tiêu chuẩn này nhằm vào các nhà 
cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm quản lý 
doanh nghiệp thuộc mọi loại hình,’quy mô và 
hoạt động trong các môi trường địa lý, văn hóa 
và xã hội đa dạng./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/news/ref2543.html

 
 

KIỂM TRA TẠP CHẤT MONOETYLEN GLYCOL CÓ TRONG SẢN PHẨM VẢI 
 

Ủy ban ASTM đang phát triển một 
tiêu chuẩn giúp các nhà sản xuất có thể đo 
lượng tạp chất monoetylen glycol có trong 
các sản phẩm từ vải.  
 

Một tiêu chuẩn quốc tế mới của ASTM sẽ 
giúp xác định tạp chất trong monoetylen glycol 
(MEG) có trong sản phẩm vải. Ủy ban của ASTM 
về các hóa chất thơm, công nghiệp, các ngành 
liên quan đến chuyên môn (D16 ) đã phát triển 
tiêu chuẩn, sẽ sớm được công bố là D8311. 

MEG được sử dụng chủ yếu làm nguyên liệu thô 
trong sản xuất sợi polyester, nhưng nó cũng 
thường được sử dụng làm chất lỏng truyền 
nhiệt và là thành phần trong chất chống đông. 
 

Thành viên quốc tế của ASTM Yu Yu 
Zhang, chuyên gia cao cấp của Sinopec, lưu ý 
rằng tiêu chuẩn mới sẽ phù hợp để thiết lập các 
thông số kỹ thuật của sản phẩm và được sử 
dụng như một công cụ kiểm soát chất lượng nội 
bộ khi MEG được sản xuất hoặc sử dụng. 

https://www.iso.org/news/ref2543.html
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“Khi được sử dụng trong sản xuất sợi 
polyester, chất lượng MEG có trong đó rất quan 
trọng và tạp chất cần phải được kiểm soát tốt”, 
Zhang nói.   

 

Zhang cho biết, “Các nhà sản xuất MEG và người 
tiêu dùng polyester sẽ được hưởng lợi nhiều 
nhất từ tiêu chuẩn mới, trong khi đó, các phòng 
thí nghiệm của bên thứ ba cũng có thể sử dụng 
tiêu chuẩn để kiểm tra tạp chất MEG với hiệu 
quả cao và chính xác hơn”. 
 

Một nghiên cứu liên phòng cho tiêu 
chuẩn D8311 sẽ được triển khai trong năm 
năm tới để cập nhật tuyên bố chính xác cho 
phương pháp. Các phòng thí nghiệm phân tích 
MEG sẽ được tham gia vào nghiên cứu này./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 
https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/test-monoethylene-glycol-
impurities

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA IEC VỀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 
 

Việc sử dụng năng lượng hiệu quả từ 
lâu đã được coi là nguồn năng lượng chưa 
được khai thác. Theo Cơ quan Năng lượng 
Quốc tế (IAE), hiệu suất năng lượng là 
“nhiên liệu đầu tiên của một hệ thống năng 
lượng toàn cầu, bền vững”. Nhưng làm thế 
nào để nguồn tài nguyên này được khai thác 
hiệu quả hơn? 

 
Để giúp các ủy ban kỹ thuật xem xét các 

vấn đề liên quan đến hiệu suất năng lượng khi 
phát triển các tiêu chuẩn cho các thiết bị và hệ 
thống điện và điện tử, IEC đã thành lập Ủy ban 
Tư vấn về Hiệu suất Năng lượng (ACEE) vào 
năm 2013, hiện do Ông. Philippe Vollet làm Chủ 
tịch, ACEA tìm cách phối hợp các hoạt động tiêu 
chuẩn hóa liên quan hiệu suất năng lượng bằng 
cách cung cấp một cách tiếp cận toàn diện. 
 
Xác định hiệu suất năng lượng 
 

IEC định nghĩa hiệu suất năng lượng là 
tỷ số giữa hiệu suất đầu ra so với đầu vào của 
năng lượng. Nó bao gồm những nội dung sau: 
sử dụng ít năng lượng hơn cho cùng một hiệu 
suất, sử dụng cùng một năng lượng để có hiệu 
suất tốt hơn hoặc cải thiện việc chuyển đổi 
năng lượng thành điện năng. 

Tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc 
tăng nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, nhu cầu về 
năng lượng này có thể gây ra những hậu quả 
tiêu cực cho môi trường. Vì lý do này, hiệu suất 
năng lượng là một phương tiện hiệu quả về chi 
phí để hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng về năng 
lượng đồng thời hạn chế phát thải khí nhà kính. 
Như Vollet đã lưu ý, “hiệu suất năng lượng là 
chìa khóa để giải quyết thách thức để hỗ trợ các 
chính sách năng lượng trong khi bảo vệ môi 
trường”. 

 
Rào cản đối với hiệu suất năng lượng 
 

Nhiều công nghệ và giải pháp tiết kiệm 
năng lượng luôn có sẵn. Có rất nhiều đầu tư và 
cam kết hướng tới hiệu suất năng lượng, nhưng 
một số rào cản ngăn cản việc triển khai các giải 
pháp tiết kiệm năng lượng và cản trở việc khai 
thác toàn bộ tiềm năng của hiệu suất năng 
lượng. 
 

Các rào cản đối với việc áp dụng rộng rãi 
hiệu suất năng lượng bao gồm thiếu nhận thức 
về tiềm năng tiết kiệm, tập trung vào hiệu suất 
của thiết bị hơn là hệ thống và không có các 
khuyến khích cho người sử dụng. Việc thiếu 
thông tin đầy đủ về hiệu quả hoạt động cũng 

https://www.astm.org/standardization-
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như thiếu các thước đo được sử dụng rộng rãi 
để đo lường hiệu quả hoạt động là một rào cản 
khác. 

 
Tuy nhiên, tiêu chuẩn hóa có thể đưa ra 

các giải pháp giúp vượt qua những rào cản này. 

 
Các tiêu chuẩn là công cụ để trợ giúp 
 

Theo Vollet, “tiêu chuẩn hóa có thể đóng 
một vai trò quan trọng đối với hiệu suất năng 
lượng. Ví dụ, các tiêu chuẩn cung cấp các định 
nghĩa và phép đo hiệu suất, giúp phổ biến và 
quảng bá các công nghệ tiết kiệm năng lượng và 
đặt ra các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối 
thiểu ”. 

 
Tuy nhiên, thách thức đối với tiêu chuẩn 

hóa là cung cấp một cách tiếp cận tích hợp hệ 
thống. Trong khi cải thiện hiệu suất năng lượng 
của các thiết bị riêng lẻ có thể dẫn đến kết quả 
năng lượng tốt hơn, phương pháp tiếp cận tích 
hợp hệ thống mang lại lợi ích lớn hơn nhiều. 
Hiệu suất năng lượng của các thành phần được 
tối ưu hóa khi được coi là một hệ thống tích 
hợp. Như Vollet lưu ý, “hiệu quả đạt được của 
một hệ thống cao hơn nhiều so với các bộ phận 
riêng lẻ của nó. Vì vậy, cần có một cách tiếp cận 
tổng thể, chuyển từ tiêu chuẩn hóa truyền 
thống sang hướng tập trung vào sản phẩm ”. 

Để giúp các ủy ban kỹ thuật của IEC phát 
triển các tiêu chuẩn có thể giải quyết vấn đề 
hiệu suất năng lượng, ACEE đã phát triển 
Hướng dẫn 118 và Hướng dẫn 119, theo Vollet, 
“giúp phá vỡ các rào cản đối với hiệu suất năng 
lượng và giúp các ủy ban kỹ thuật áp dụng cách 

tiếp cận hệ thống để tiêu chuẩn 
hóa hiệu suất năng lượng”. 

 
Hướng dẫn 118 tìm cách 

hài hòa giữa việc tiêu chuẩn hóa 
hiệu suất năng lượng và nâng 
cao nhận thức rằng các ấn phẩm 
của IEC có thể tác động đến hiệu 
suất năng lượng theo cả cách 
tích cực và tiêu cực. Hướng dẫn 
cũng cung cấp một định nghĩa về 
các khía cạnh khác nhau của hiệu 
suất năng lượng mà các ủy ban 
kỹ thuật có thể giải quyết khi 
phát triển các tiêu chuẩn và ví dụ 
về cách làm như vậy. Hình 1 
cung cấp tổng quan về năm khía 
cạnh hiệu suất năng lượng và ví 

dụ về việc đưa chúng vào tiêu chuẩn. 
 
Vì cần có cách tiếp cận phối hợp giữa các 

ủy ban kỹ thuật của IEC để đạt được cách tiếp 
cận nhất quán đối với tiêu chuẩn hiệu suất năng 
lượng, ACEE đã phát triển Hướng dẫn 119 xác 
định các thủ tục kỹ thuật và tổ chức phải tuân 
theo để chuẩn bị các tiêu chuẩn này. Nó cung 
cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận hệ 
thống có thể được áp dụng và xác định loại 
công bố dựa trên chức năng hiệu suất năng 
lượng được chỉ định. 

 
Bước tiếp theo 
 

Hướng dẫn 118 và Hướng dẫn 119 ban 
đầu được phát triển vào năm 2017 và hiện 
đang trong quá trình cập nhật. Như Vollet lưu ý, 
"vì chúng tôi hiện đang sửa đổi cả hai hướng 
dẫn này, chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng 
góp từ các ủy ban kỹ thuật để chúng tôi có thể 
đảm bảo cải thiện ấn bản tiếp theo"./. 

(Biên dịch theo: etech.iec.ch) 
https://etech.iec.ch/issue/2020-04/iec-
approach-to-energy-efficiency 

https://etech.iec.ch/issue/2020-04/iec-
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ASTM C1458-16: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TIÊU CHUẨN 
ĐỐI VỚI XÉT NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY PLUTONI, TRITI VÀ 241AM 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NHIỆT LƯỢNG 
 

Ý nghĩa và sử dụng 
 

5.1 Phương pháp thử nghiệm này được 
coi là kỹ thuật Thử nghiệm Không phá hủy 
(NDA) chính xác nhất để xét nghiệm nhiều dạng 
vật lý của Pu. Các phép đo đẳng hướng bằng 
phương pháp quang phổ tia gamma hoặc kỹ 
thuật phân tích phá hủy là một phần của 
phương pháp thử nghiệm này khi nó được áp 
dụng cho thử nghiệm Pu. 

5.1.1 Nhiệt lượng đã được áp dụng cho 
nhiều loại chất rắn mang Pu bao gồm kim loại, 
hợp kim, oxit, florua, oxit Pu-U hỗn hợp, ghim 
nhiên liệu oxit hỗn hợp, chất thải và phế liệu, ví 
dụ như tro, gót tro, muối, chén nung và băng 
than chì) (2,3). Phương pháp thử nghiệm này 
đã được sử dụng thường xuyên tại các cơ sở 
của Hoa Kỳ và Châu Âu để đo lường quá trình 
Pu và trách nhiệm giải trình vật liệu hạt nhân 
kể từ giữa năm 1960 (2-9). 

5.1.2 Vật liệu mang Pu đã được đo trong 
các thùng chứa nhiệt lượng kế có kích thước từ 
khoảng 0,025 m đến khoảng 0,63 m đường kính 
và từ khoảng 0,076 m đến khoảng 1,38 m độ 
dài. 

5.1.3 Phổ tia gamma thường được sử 
dụng để xác định thành phần đồng vị Pu và tỷ lệ 
241Am so với Pu (xem Phương pháp thử 
C1030). Tuy nhiên, thông tin đồng vị từ phép 
đo phổ khối và phép đo alpha có thể được sử 
dụng thay thế (xem Phương pháp thử C697). 

5.2 Phương pháp thử nghiệm này được 
coi là phương pháp Thử nghiệm Không phá hủy 
(NDA) chính xác nhất để đo lường Triti. Đối với 
nhiều dạng vật lý của các hợp chất triti, nhiệt 
lượng hiện là kỹ thuật đo thực tế duy nhất hiện 
có. 

5.3 Các tiêu chuẩn vật lý đại diện cho các 
vật liệu được phân tích là không bắt buộc đối 
với phương pháp thử. 

5.3.1 Phương pháp thử này phần lớn 
độc lập với phân bố nguyên tố của vật liệu hạt 
nhân trong ma trận. 

5.3.2 Độ chính xác của phương pháp có 
thể bị suy giảm đối với các vật liệu có thành 
phần đồng vị không đồng nhất. 

5.4 Phép đo nhiệt điện có thể truy 
nguyên theo hệ thống đo lường quốc gia thông 
qua các tiêu chuẩn điện được sử dụng để hiệu 
chỉnh trực tiếp các nhiệt lượng kế hoặc để hiệu 
chỉnh các tiêu chuẩn nhiệt thứ cấp 238Pu. 

5.5 Nhiệt lượng dòng nhiệt đã được sử 
dụng để chuẩn bị các tiêu chuẩn thứ cấp cho các 
hệ thống khảo nghiệm tia neutron và tia gamma 
(7-12). 

5.6 Bốn thông số của vật phẩm và bao bì 
vật phẩm ảnh hưởng đến thời gian đo. Bốn 
thông số này là mật độ, khối lượng, độ dẫn 
nhiệt và sự thay đổi nhiệt độ. Việc đo tốt của 
nhiệt lượng kế thụ động cũng sẽ ảnh hưởng đến 
thời gian đo bởi vì nó cũng sẽ cần đến nhiệt độ 
cân bằng mới. Nhiệt lượng kế hoạt động ở chế 
độ bù công suất duy trì nhiệt độ giếng đo không 
đổi và không ảnh hưởng thêm đến thời gian đo. 

5.6.1 Thời gian đo nhiệt lượng kế dao 
động từ 20 phút (13) đối với các vật chứa nhỏ 
hơn, được điều hòa nhiệt độ lên đến 72 h (14) 
đối với các vật chứa lớn hơn và các vật phẩm có 
hằng số thời gian nhiệt dài. 

5.6.2 Thời gian đo có thể được giảm 
bằng cách sử dụng các kỹ thuật dự đoán cân 
bằng, bằng cách xác định trước nhiệt độ của vật 
phẩm cần đo, bằng cách vận hành nhiệt lượng 
kế bằng kỹ thuật bù công suất hoặc bằng cách 
tối ưu hóa vật chứa (khối lượng nhiệt thấp và 
độ dẫn nhiệt cao) và bao bì. 
 
Phạm vi 

1.1 Phương pháp thử này mô tả Thử 
nghiệm Không phá hủy (NDA) của plutoni, triti 
và 241Am bằng cách sử dụng nhiệt lượng kế  

nhiệt. Đối với plutoni, phạm vi ứng dụng 
điển hình, tùy thuộc vào thành phần đồng vị, 
tương ứng với ~ 0,1 g đến ~ 5 g trong khi đối 
với triti, phạm vi điển hình kéo dài từ ~ 0,001 g 
đến ~ 400 g. Phương pháp thử nghiệm này có 
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thể được áp dụng cho các vật liệu trong phạm 
vi kích thước vật chứa rộng đến 380 L. Nó được 
sử dụng thường xuyên để phân tích các vật 
phẩm có công suất nhiệt từ 0,001 W đến 135 W. 

1.2 Phương pháp thử nghiệm này đòi 
hỏi kiến thức về sự phong phú tương đối của 
các đồng vị plutoni và tỷ lệ khối lượng 
241Am/Pu để xác định tổng khối lượng plutoni. 

1.3 Phương pháp thử nghiệm này cung 
cấp một thước đo trực tiếp về hàm lượng triti. 

1.4 Phương pháp thử nghiệm này cung 
cấp số đo là 241Am dưới dạng đồng vị đơn 
hoặc trộn với plutoni. 

1.5 Các giá trị được nêu trong các đơn vị 
SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo 
lường khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này. 

1.6 Tiêu chuẩn này không có ý định giải 
quyết tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu 
có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử 
dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập 
các thực hành an toàn và sức khỏe phù hợp và 
xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy 
định trước khi sử dụng./. 

 
(Biên dịch theo: astm.org) 

 

XÁC ĐỊNH LƯỢNG KIM LOẠI CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM DẦU THÔ 
 
Nhằm đảm bảo phân tích đúng chuẩn 

và tiết kiệm lượng kim loại có trong các 
nhiên liệu dầu thô, dầu mỏ, hiệp hội ASTM 
đã đề xuất phát triển ra một tiêu chuẩn quốc 
tế mới.  

Một tiêu chuẩn quốc tế mới của ASTM sẽ 
được sử dụng để kiểm tra lượng kim loại cụ thể 
trong dầu thô. Các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu 
lỏng và chất bôi trơn của ASTM (D02 ) cũng sẽ 
được phát triển tiêu chuẩn mới.  

 
Tiêu chuẩn mới (sắp được công bố là 

D8322) mô tả phương pháp thử, sử dụng phép 
đo quang phổ phát xạ nguyên tử plasma bằng vi 
sóng (MP-AES) để xác định sự xuất hiện của các 
kim loại niken, vanadi, sắt và các nguyên tố 
khác trong dầu thô và nhiên liệu nặng khác.   
 

Những kim loại này thường có  trong 
dầu thô, nhưng cũng có thể có trong quá trình 
chế biến tại các nhà máy lọc dầu ở vùng hạ lưu, 

ông George Gonzalez, thành viên quốc tế của 
ASTM cho biết. “Tiêu chuẩn sẽ đặc biệt hữu ích 
cho 700 nhà máy lọc dầu và phòng thí nghiệm 
toàn cầu sẽ sử dụng nó để kiểm tra các mẫu dầu 
thô hàng ngày”.  

 
Theo ông Gonzalez, tiêu chuẩn mới sẽ 

mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp bằng 
cách cung cấp một phương tiện phân tích 
nguyên tố an toàn hơn vì nó không yêu cầu 
acetylene cũng như argon với chi phí khá đắt 
đỏ để vận hành. Ngoài ra, quy trình mẫu không  
yêu cầu “tiêu hóa” axit thô hoặc chuẩn bị mẫu 
trước khi đưa vào MP-AES.  

 
Nếu như trước đây,có hai phương pháp: 

Lọc là một kỹ thuật chuẩn bị mẫu được sử dụng 
để phân hủy mẫu bằng axit. Sử dụng tro hóa là 
một kỹ thuật chuẩn bị mẫu được sử dụng để 
phân hủy mẫu dầu thô bằng cách sử dụng dầu 
đốt Bunsen làm giảm mẫu hàm lượng carbon và 
nguyên tố. Cả lọc và tro hóa đều cần một lượng 
thời gian đáng kể để hoàn thành và thực chất 
đây đều là các thủ tục nguy hiểm. 
 

“Công nghệ mới này đã được ngành công 
nghiệp chấp nhận và đây sẽ là một tiêu chuẩn 
kiểm tra kĩ thuật chặt chẽ cho ngành công nghệ 
hóa dầu”. Ông Gonzalez nói./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 
https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/determining-presence-metal-
fuels 

https://www.astm.org/standardization-
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CON ĐƯỜNG CHUYỂN MÌNH  
THÀNH CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH, BỀN VỮNG VÀ AN TOÀN 

 
Các báo cáo gần đây ở Úc cho thấy số 

lượng các dự án Thành phố Thông minh do 
chính quyền địa phương thực hiện đang 
tăng lên. 

Để giúp triển khai thành phố thông 
minh, Tiêu chuẩn Úc hôm nay đã phát hành Lộ 
trình tiêu chuẩn thành phố thông minh. 

 
Thông qua 11 khuyến nghị, Lộ trình dự 

định xác định các vấn đề kỹ thuật, ưu tiên thứ 
tự phát triển các tiêu chuẩn và xem xét các hệ 
thống áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. 

 
Từ các thị trấn trong vùng đến các trung 

tâm đô thị nhộn nhịp, các thị trấn và thành phố 
của chúng ta ngày càng trở nên kết nối hơn. 
Theo một báo cáo gần đây, 21 phần trăm chính 
quyền địa phương của Úc đang thí điểm các dự 
án Thành phố Thông minh [1]. Để hỗ trợ thêm 
cho số lượng dự án ngày càng tăng, Tiêu chuẩn 
Úc đã phát hành Lộ trình Tiêu chuẩn Thành phố 
Thông minh của mình. 
  

“Lộ trình này nhằm mục đích cung cấp 
cho Chính phủ Úc và các tổ chức khác một tập 
hợp các khuyến nghị rõ ràng và có thể hành 
động sẽ hỗ trợ Úc phát triển các thành phố và 
cộng đồng an toàn, bền vững và có khả năng 
phục hồi”, Giám đốc điều hành của Tiêu chuẩn 
Úc, Adrian O’Connell cho biết. 

 
“Các thành phố và cộng đồng sẽ tiếp tục 

được số hóa nhiều hơn và Tiêu chuẩn Úc dự 

định cung cấp hỗ trợ cho ngành công nghiệp, 
chính phủ và cộng đồng trong việc tận dụng 
những cơ hội này”. 

 
Các khuyến nghị trong Lộ trình bao gồm 

cải thiện chia sẻ kiến thức và an ninh mạng 
thông qua việc thiết lập các nhóm tư vấn và 
Khung đảm bảo các thành phố thông minh của 
Úc. Nó cũng chỉ ra tầm quan trọng của các tiêu 
chuẩn quản trị để đo lường hiệu quả của các 
chiến lược và kế hoạch Thành phố Thông minh 
do chính quyền địa phương và liên bang thực 
hiện. 

 
Tiến sĩ Ian Oppermann, Trưởng ban 

Khoa học Dữ liệu của Chính phủ NSW và Chủ 
tịch ủy ban của Nhóm Tham khảo Các Thành 
phố Thông minh cho biết, “các tiêu chuẩn sẽ là 
một phần quan trọng trong việc hỗ trợ tăng 
trưởng dân số và an toàn cho dữ liệu cá nhân, 
trong số những thứ khác, khi Các Thành phố 
Thông minh tiếp tục phát triển”. 

 
“Lộ trình này là một công cụ mà chúng 

tôi có thể sử dụng để xác định cách thức các 
tiêu chuẩn có thể hỗ trợ thêm cho các cộng 
đồng Úc và khen ngợi Chiến lược Địa điểm 
Thông minh của Chính phủ NSW được công bố 
vào đầu tháng 8, trong việc hỗ trợ sự phát triển 
của các Thành phố và cộng đồng thông minh,” 
Tiến sĩ Oppermann tiếp tục. 

 
“Trên khắp đất nước, không có hai thành 

phố nào giống nhau nhưng khi chúng phát triển 
và lớn mạnh, Tiêu chuẩn Úc sẽ tiếp tục làm việc 
dựa trên các tiêu chuẩn giúp hỗ trợ giao thông 
vận tải, năng lượng, giáo dục, tính bền vững và 
các lĩnh vực khác, nhằm nỗ lực làm cho cộng 
đồng của chúng ta an toàn hơn và có khả năng 
phục hồi cho tương lai, ”ông O'Connell kết 
luận./. 

(Biên dịch theo: standards.org.au) 
https://www.standards.org.au/news/on-the-
road-to-safe,-sustainable-and-smart-cities 

https://www.standards.org.au/news/on-the-
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TIÊU CHUẨN ISO ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG 
TRONG ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG TRE TOÀN CẦU 

 
Với hơn mười nghìn công dụng khác 

nhau, tre rất đa năng có thể tái tạo, sạch, 
xanh và phong phú. Hơn nữa, nó còn là chìa 
khóa của nhiều giải pháp biến đổi khí hậu và 
phát triển bền vững. 
 

Chính vì vậy, Ủy ban chuyên gia của ISO 
về tre vừa công bố Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên 
nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành, góp phần 
tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi 
người. Mạnh mẽ, 
thiết thực, tre là một 
trong những tài 
nguyên hữu ích nhất 
trên thế giới của 
chúng ta, tuy nhiên 
hầu hết tiềm năng 
của nó vẫn chưa 
được khai thác. Có 
niên đại từ thời nhà 
Hán của Trung Quốc 
cổ đại hơn hai nghìn 
năm trước, công dụng của nó đi từ việc làm giấy 
và chữa bệnh. Ngày nay, nó có mặt trong hàng 
ngàn đồ vật trong cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta. 
 

Với các đặc tính cơ lý vượt trội, nó có thể 
được sử dụng để làm giường, sàn, vật liệu xây 
dựng, đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp, nhạc cụ… 
và nhiều hơn nữa. Bằng cách đó, nó cũng tạo ra 
việc làm và duy trì sinh kế ở nhiều nước đang 
phát triển. Trên hết, cây tre thải ra nhiều oxy và 
hấp thụ khí cacbonic hơn nhiều loài thực vật 
khác, khiến chúng trở thành một trong những 
công cụ chống lại biến đổi khí hậu hiệu quả 
nhất. 
 

Nhận thức được sự cần thiết phải hỗ trợ 
sự phát triển của ngành tre, Ủy ban chuyên gia 
chuyên trách của ISO vừa công bố Tiêu chuẩn 
Quốc tế đầu tiên, cùng với nhiều tiêu chuẩn 
khác đang được triển khai. ISO 21625, Từ vựng 
liên quan đến tre và các sản phẩm từ tre, phác 
thảo các thuật ngữ và định nghĩa được quốc tế 

đồng ý và công nhận trong ngành, cung cấp cơ 
sở thiết yếu để hiểu và hợp tác hơn. 

 
Karnita Yuniarti - Người hướng dẫn 

nhóm chuyên gia phát triển ISO 21625 cho biết, 
tiêu chuẩn này là thiết yếu cho ngành, cung cấp 
nền tảng mà từ đó nó có thể phát triển hiệu quả 
nhất. Bà chia sẻ: “Tre là nguồn tài nguyên quý 
giá trong việc đạt được nhiều Mục tiêu Phát 
triển Bền vững của Liên hợp quốc, bao gồm xóa 
đói giảm nghèo, cung cấp năng lượng sạch và 

giá cả phải chăng, 
sản xuất có trách 
nhiệm và hơn thế 
nữa. 
 

Các Tiêu 
chuẩn Quốc tế hỗ 
trợ việc sử dụng nó 
rộng rãi hơn, vì 
chúng đưa cả thế 
giới vào cùng một 
trang và đưa ra 

hướng dẫn đã được thống nhất nhằm thúc đẩy 
sự hợp tác, thương mại. Bằng cách cung cấp 
một ngôn ngữ chung mà mọi người đều có thể 
hiểu, ISO 21625 là bước đầu tiên quan trọng để 
từ đó các tiêu chuẩn trong tương lai có thể 
được phát triển”. 

 
Trưởng nhóm Dự án Xianmiao Liu cho 

biết có 642 loài tre - trong đó có 1521 là tre 
thân gỗ - phân bố tự nhiên ở các khu vực nhiệt 
đới và ôn đới ấm trên toàn cầu. 

 
“Tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn về tre 

trong tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng 
trong điều tiết thị trường tre toàn cầu và tạo ra 
một hệ thống tiêu chuẩn tre quốc tế. Nó cũng sẽ 
góp phần vào việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn 
tài nguyên tre và giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu”. 

 
Các tiêu chuẩn trong tương lai sẽ bao 

gồm sàn tre, than tre và mây./. 
(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2547.html 

https://www.iso.org/news/ref2547.html


 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 8/2020 17 

                                     ĐIỂM TIN 

DỤNG CỤ NẠO VÉT THÔNG MINH CẦN THIẾT 
ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC SỰ CỐ ĐƯỜNG ỐNG 

 
Đường ống được sử dụng rộng rãi 

trên khắp thế giới để vận chuyển dầu, khí 
đốt và các chất lỏng khác trên những 
khoảng cách xa như đi trên đường biển, 
vvv... Chúng thường xuyên phải chịu các 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt và sự thay đổi 
nhiệt độ rất lớn có thể gây ra hư hỏng 
nghiêm trọng cho lớp vỏ bên ngoài. Đây là lý 
do tại sao các công ty vận hành các dây 
chuyền này sử dụng các phương pháp 
phòng ngừa để phát hiện tắc nghẽn, ăn mòn 
hoặc tệ hơn là các vết nứt và sai sót có thể 
gây ra hậu quả nghiêm trọng. 
 
Dụng cụ nạo vét đường ống 
 

Một trong những phương pháp phát 
hiện này được gọi là "pigging" đường ống. Nó 
sử dụng các thiết bị được gọi là nạo vét để thực 
hiện các hoạt động bảo trì trên đường ống mà 
không ngăn dòng chảy của chất lỏng. 
 

Tại sao lại là dụng cụ nạo vét? Các giải 
thích khác nhau về lý do tại sao các thiết bị bảo 
trì này được đặt tên là dụng cụ nạo. Một số 
người cáo buộc rằng dụng cụ nạo là từ viết tắt 
của 'máy đo kiểm tra đường ống' hoặc 'thiết bị 
can thiệp đường ống'; Những người khác khẳng 
định rằng những con dụng cụ nạo nguyên bản, 
được làm bằng rơm quấn dây và được sử dụng 
để làm sạch, phát ra tiếng ồn tương tự như 
tiếng kêu của “lợn” khi đi qua đường ống. 
 
Giới thiệu về dụng cụ nạo vét thông minh 
 

Có một số loại dụng cụ nạo được lùa qua 
dây chuyền để đo đường kính bên trong, làm 
sạch hoặc sấy khô, đến dụng cụ nạo kiểm tra 
nội tuyến, bao gồm cả dụng cụ nạo thông minh, 
có thể kiểm tra các khía cạnh khác nhau của 
đường ống. 
 

Dụng cụ nạo vét thông minh đầu tiên do 
Shell Development vận hành vào năm 1961, có 
thể đo và ghi lại độ dày của thành ống. Nó sử 
dụng trường điện từ (EMF) để cảm nhận tính 

toàn vẹn của tường. Năm 1964, Tuboscope 
chạy công cụ thương mại đầu tiên sử dụng công 
nghệ rò rỉ từ thông (MFL) để kiểm tra phần 
dưới cùng của đường ống. Hệ thống đã sử dụng 
một hộp đen tương tự như hộp đen sử dụng 
trên máy bay để ghi lại thông tin. 
 

Những dụng cụ nạo thông minh hiện đại 
là công cụ rất phức tạp bao gồm thiết bị điện tử 
và cảm biến thu thập nhiều dạng dữ liệu khác 
nhau trong chuyến đi của chúng qua đường 
ống. Chúng khác nhau về công nghệ và độ phức 
tạp tùy thuộc vào mục đích sử dụng. 
 

Các phần tử điện tử bên trong heo được 
niêm phong để ngăn rò rỉ chất lỏng đường ống, 
từ chất lỏng cơ bản đến axit cao và có thể có áp 
suất và nhiệt độ cực cao. Nguồn điện cho các 
thiết bị điện tử thường được cung cấp bởi pin 
trên bo mạch cũng được niêm phong. 
 
Phòng chống rủi ro 
 

Dụng cụ nạo vét thông minh có thể thực 
hiện nhiều hoạt động kiểm tra phức tạp trong 
khi làm sạch đường ống. 
 

Công nghệ được sử dụng thay đổi tùy 
theo nhiệm vụ yêu cầu và thiết kế của dụng cụ. 
Rỗ bề mặt và ăn mòn, vết nứt và khuyết tật mối 
hàn trong đường ống thép hoặc sắt thường 
được phát hiện bằng cách sử dụng dụng cụ nạo 
MFL. Những dụng cụ nạo thông minh khác sử 
dụng đầu dò âm thanh điện từ để phát hiện các 
khuyết tật của đường ống. Dụng cụ nạo calip có 
thể đo độ tròn của đường ống để xác định các 
khu vực bị dập nát hoặc các biến dạng khác. 
Một số dụng cụ nạo thông minh sử dụng kết 
hợp nhiều công nghệ, chẳng hạn như cung cấp 
chức năng MFL và thước cặp trong một công cụ 
duy nhất. Dụng cụ nạo sử dụng công nghệ cộng 
hưởng âm thanh cũng đã được thử nghiệm. 
 

Trong khi hoạt động, dụng cụ nạo không 
thể tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài 
do khoảng cách dưới lòng đất hoặc dưới nước 
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và/ hoặc vật liệu làm đường ống. Ví dụ, đường 
ống thép ngăn chặn hiệu quả bất kỳ thông tin 
liên lạc vô tuyến quan trọng nào bên ngoài 
đường ống. Dụng cụ nạo tự ghi lại chuyển động 
của mình trong chuyến đi. Điều này có thể được 
thực hiện bằng máy đo độ, cảm biến độ nghiêng 
hỗ trợ con quay hồi chuyển và các công nghệ 
khác. 

Các thiết bị bề mặt được trang bị cảm 
biến, thường có khả năng GPS, ghi và truyền 
thời gian và vị trí của dụng cụ nạo bằng các 
phương tiện truyền âm thanh, từ tính hoặc vô 
tuyến. Bản thân dụng cụ nạo không thể sử dụng 
GPS vì ống kim loại chặn tín hiệu vệ tinh. 
 

Sau khi hoàn thành quá trình xử lý heo, 
dữ liệu từ các cảm biến bên ngoài được kết hợp 
với dữ liệu đánh giá đường ống từ nạo để cung 
cấp bản đồ lỗi và đặc điểm cụ thể theo vị trí. Dữ 
liệu thu thập được cung cấp thông tin về vị trí 
và mức độ nghiêm trọng của lỗi, do đó cho phép 
đội sửa chữa hành động nhanh chóng. Thực 
hiện các hoạt động phân phối dụng cụ thường 
xuyên trong đường ống giúp xác định và sửa 

chữa các khiếm khuyết ở giai đoạn đầu, trước 
khi xảy ra bất kỳ sự cố rò rỉ hoặc hủy hoại môi 
trường nào. 
 
Yêu cầu bảo vệ 
 

Vì nhiều dụng cụ nạo vét được sử dụng 
trong các đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt, nên 
điều quan trọng nhất là chúng được thiết kế và 
chế tạo tuân theo các yêu cầu rất nghiêm ngặt 
được nêu trong các tiêu chuẩn và thông số kỹ 
thuật, đáng chú ý nhất là trong Tiêu chuẩn quốc 
tế IEC do Ủy ban kỹ thuật IEC 31 phát triển: 
Thiết bị cho môi trường dễ nổ. 
 

Là một phần của loạt tiêu chuẩn quốc tế 
IEC 60079 về môi trường dễ nổ, TC 31 đã phát 
triển một số tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các 
yêu cầu chung và thử nghiệm đối với một số 
loại dụng cụ nạo, bao gồm ký hiệu dụng cụ từ 
tính hoặc siêu âm, hệ thống theo dõi dụng cụ 
nạo và hệ thống thông minh của dụng cụ. 
 
Bộ tiêu chuẩn bao gồm: 
IEC 60079-0: 2017, Khí quyển nổ - Phần 0: 
Thiết bị - Yêu cầu chung 
IEC 60079-1: 2014, Môi trường nổ - Phần 1: 
Bảo vệ thiết bị bằng vỏ bọc chống cháy “d” 
IEC 60079-11: 2011, Môi trường nổ - Phần 11: 
Bảo vệ thiết bị bằng an toàn nội tại “i” 
IEC 60079-26: 2014, Khí quyển nổ - Phần 26: 
Thiết bị có cấp bảo vệ thiết bị (EPL) Ga 

(Biên dịch theo: etech.iec.ch) 
https://etech.iec.ch/issue/2020-04/smart-
pigs-essential-to-the-detection-of-pipeline-
problems 

 
 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ KIỂM TRA LƯỢNG CARBON HỮU CƠ TRONG NƯỚC UỐNG 
 

Một tiêu chuẩn quốc tế mới đang 
được xây dựng từ ủy ban ASTM sẽ được áp 
dụng để đo lượng carbon hữu cơ có trong 
nguồn nước hiện nay 
 

Một tiêu chuẩn quốc tế mới của ASTM sẽ 
giúp đo các hợp chất hữu cơ có thể gây ra các 
vấn đề quan trọng, bao gồm ô nhiễm và các chất 
phát sinh  gây ung thư trong nước. Ủy ban nước 

của ASTM (D19) đã phát triển tiêu chuẩn mới, 
sẽ sớm được công bố là D7936. 

 
“Tiêu chuẩn này tập trung vào việc cung 

cấp nước sạch bằng cách theo dõi mức độ ô 
nhiễm dẫn đến việc xây dựng các phương pháp 
xử lý phù hợp để đạt được chất lượng nước 
mong muốn cho các ứng dụng khác nhau, bao 
gồm cả mục đích uống”, ông Vishnu 

https://etech.iec.ch/issue/2020-04/smart-
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Rajasekharan, thành viên của International 
International cho biết.  

 
Phương pháp thử được mô tả trong tiêu 

chuẩn mới bao gồm hệ thống oxy hóa gốc 
hydroxyl được xúc tác để phân tích trong dòng 
nước chảy hoặc được nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm với tổng lượng carbon hữu cơ, tổng 
carbon và tổng lượng carbon vô cơ trong nước 
uống, nước thải, nước xử lý công nghiệp và 
nước thải. Phương pháp thử có thể được thử 
nghiệm tại phạm vi có nguồn nước hoặc trong 
các thiết lập phòng thí nghiệm bằng cách sử 
dụng cùng một quy trình và phương pháp mẫu.  
Rajasekharan cho biết, phân tích tổng lượng 
carbon hữu cơ có trong nước cung cấp một bức 
tranh hoàn chỉnh về toàn bộ quá trình xử lý 
nước để đạt được hiệu quả hoạt động cao hơn 

khi nguồn nước cũng cần có sự tuân thủ các 
quy định quốc gia, tiểu bang và quốc gia bắt 
buộc. Phần mềm này tiết kiệm cho các nhà máy 
về cả chi phí liên quan đến hoạt động và thủ 
tục. 
 

Các nhân viên sẽ nhận biết tiêu chuẩn 
mới hữu ích bao gồm các nhà quản lý tiện ích 
nước; nhà điều hành quy trình công nghiệp và 
chuyên gia; lãnh đạo kỹ thuật, những người 
phát triển và tối ưu hóa các quy trình xử lý 
nước; và quản lý thu gom và phân phối trong 
các ứng dụng nước thải và nước uống./. 

 
(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/testing-drinking-water

 
CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ BIỂN CẢNH BÁO TẠI CÁC BÃI BIỂN 

 
Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ISO vừa 

cập nhật thêm về các hình ảnh minh họa dễ 
hiểu hơn thay bằng ngôn ngữ trong các biển 
báo tại các bãi biển công cộng, giúp mọi 
cảnh báo được truyền tải thuận tiện hơn.  
 

Vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, 
văn hóa, vị trí và cách thiết lập, các tiêu chuẩn 
hàng đầu của ISO về các ký hiệu đồ họa se đảm 
bảo mọi người đều hiểu thông tin an toàn quan 
trọng - ở mọi nơi, kể cả bãi biển. 
 

Hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn liên 
quan đến bãi biển vừa được cập nhật để mọi 
người có thể cảm thấy an toàn hơn:  
 

ISO 20712-3: 2020 , Biển báo an toàn 
dưới nước và cờ an toàn trên bãi biển - Phần 3: 
Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ việc lựa chọn và sử 
dụng các biển báo an toàn dưới nước được nêu 
trong ISO 7010 , Biểu tượng đồ họa - Màu sắc an 
toàn và dấu hiệu an toàn - Dấu hiệu an toàn đã 
đăng ký, và cờ an toàn bãi biển theo quy định 
trong ISO 20712-2 , Biển báo an toàn dưới nước 
và cờ an toàn bãi biển - Phần 2: Thông số kỹ 

thuật cho cờ an toàn bãi biển - Màu sắc, hình 
dạng, ý nghĩa và hiệu suất . 
 
Phiên bản cập nhật của ISO 20712-3 cung cấp 
hướng dẫn về vị trí đặt các biển báo và cờ, cách 
đặt chúng, chiếu sáng, bảo trì và hơn thế 
nữa. Đồng thời cung cấp thông tin về thiết kế và 
vị trí của nhiều biển báo. 
 

Cùng với đó, các tiêu chuẩn được đảm 
bảo trình bày chi tiết các thông lệ quốc tế khi 
nói đến việc sử dụng các biển báo an toàn về 
nước, tạo điều kiện thống nhất về các biển báo 
trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo nên sự đồng 
nhất về các ký hiệu, giúp mọi người dễ dàng 
hiểu rõ hơn dù ở bất cứ đâu cũng như cải thiện 
sự an toàn cho mọi người. 
 

ISO 20712-3 và ISO 20712-2 được phát 
triển bởi tiểu ban SC 2 của ISO , Nhận dạng đầy 
đủ, dấu hiệu, hình dạng, ký hiệu và màu sắc , 
hoạt động theo ủy ban kỹ thuật ISO/TC 145 , Ký 
hiệu đồ họa . Ban thư ký do DIN, thành viên của 
ISO tại Đức, đảm nhiệm./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/news/ref2544.html 

https://www.astm.org/standardization-
https://www.iso.org/news/ref2544.html
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HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH CỦA ĐAN MẠCH  
ĐẢM BẢO QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HƯỚNG TỚI MỘT XÃ HỘI BỀN VỮNG 

 

 
Thành phố thông minh không đơn 

thuần chỉ là việc sử dụng các dữ liệu hiệu 
quả hơn mà còn tập trung về các xã hội đang 
phát triển, nơi các giải pháp kỹ thuật số là 
nền móng hỗ trợ cho sự phát triển bền 
vững. Hướng dẫn của Đan Mạch cho các 
thành phố và các doanh nghiệp sẽ chỉ dẫn 
cách quản lý các giải pháp đó trong thực tế. 

 
Tính bền vững bao gồm ba khía cạnh 

quan trọng: xã hội, kinh tế và môi trường. Do 
đó, câu hỏi đặt ra cho một xã hội là làm thế nào 
để giải quyết những khía cạnh này một cách 
nhanh chóng, hợp lý và kinh tế. Martin 
Brynskov, Phó giáo sư - Giám đốc tại Trung tâm 
Chuyển đổi Kỹ thuật số ở Thành phố và Cộng 
đồng (DITCOM) tại Đại học Aarhus và đồng thời 
là Chủ tịch của ủy ban tiêu chuẩn hóa Đan Mạch 
cho Thành phố Thông minh tin rằng số hóa là 
câu trả lời: 

 
- Ví dụ, với số hóa và dữ liệu, chúng tôi 

có thể tạo ra một số công ty năng lượng thực sự 
hiệu quả có thể được tối ưu hóa theo bước phát 
triển. Về giao thông, chúng tôi có thể đo lường 
và phân tích chính xác thời điểm áp suất môi 
trường cao nhất và thấp nhất, vì chúng tôi có 
thể cập nhật kiến thức của mình từ ba đến năm 
phút một lần, thay vì tiến hành các nghiên cứu 

ba đến năm năm một lần. Với những dữ liệu 
này, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp 
giao thông sớm liên quan đến thời gian tải cao 
điểm và tối ưu hóa để hạn chế tác động đến môi 
trường. Đồng thời sẽ tiết kiệm thời gian, tiền 
bạc và nguồn lực cho tất cả các bên liên quan. 
Đây chỉ là một vài ví dụ và Thành phố Thông 
minh áp dụng cho mọi thứ từ cơ sở hạ tầng đến 
mua sắm công, Martin Brynskov giải thích. 
 
Chúng tôi cần một cấu trúc và cách tiếp cận 
dữ liệu mới 
 

Kiến trúc của Thành phố thông minh đòi 
hỏi phải cắt giảm dữ liệu và số hóa trên tất cả 
các lĩnh vực, mang lại những vấn đề hoàn toàn 
mới cho xã hội do cách chúng tôi thiết kế chúng 
trong các nhóm thể chế, lĩnh vực, phòng ban, 
không gian vật lý, v.v. Hướng dẫn của Đan 
Mạch, Thành phố thông minh Dansk (hướng 
dẫn Thành phố thông minh của Đan Mạch cho 
các thành phố, doanh nghiệp và các nhà khai 
thác khác), cung cấp hướng dẫn về cách các xã 
hội, thành phố và công ty nên thiết kế và tổ 
chức số hóa và dữ liệu của họ. 
 

Chúng tôi cần một cấu trúc mới với cách 
tiếp cận toàn diện để quản lý dữ liệu trên các 
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Silo (cấu trúc để lưu trữ các vật liệu không đóng 
bao). 
 

- Trở lại năm 1994, Báo cáo Dybkjær đã 
đưa ra chủ đề này. Bây giờ chúng ta đã đến thời 
điểm mà một chiến lược mới phải được đưa 
vào sử dụng. Về mặt kỹ thuật số, chúng ta đã 
tiến rất xa, nhưng về mặt quản lý và điều hành, 
chúng ta đang bị tụt hậu vì cách chúng ta suy 
nghĩ và thiết kế xã hội của mình. Martin 
Brynskov cho biết chúng ta phải có một cách 
tiếp cận chung đối với dữ liệu để đảm bảo rằng 
chúng ta sử dụng dữ liệu một cách tối ưu trên 
tất cả các lĩnh vực. 
 
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dễ 
dàng hơn với thị trường thành phố 
 

Hướng dẫn của Đan Mạch sẽ là một công 
cụ cụ thể cho các thành phố và công ty về cách 
họ có thể sử dụng dữ liệu trên các silo một cách 
an toàn và đúng về mặt đạo đức và do đó đảm 
bảo ứng dụng dữ liệu tốt hơn trong toàn xã hội. 
Theo đó, các thành phố và công ty bắt buộc phải 
sử dụng các tiêu chuẩn chung cho các nền tảng 
dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật số mà họ sử dụng. 
 

- Hướng dẫn này trở thành trợ giúp thiết 
thực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các 
thành phố liên quan đến các hệ thống mua sắm 
và CNTT khác nhau, để họ biết họ nên đặt ra 
những gì trong lời mời đấu thầu, bao gồm cả 
chiến lược mà họ nên áp dụng cho các hệ thống 
kỹ thuật. Đối với các công ty tham gia đấu thầu 
rộng rãi, việc liên lạc và giao hàng với các thành 
phố thường có vẻ phức tạp. Trong mối liên hệ 
này, hướng dẫn này là một trợ giúp cho các 
công ty, vì nó cung cấp các hướng dẫn rõ ràng 
về các tiêu chuẩn và khuyến nghị về cách thức 
và những gì cần cung cấp cho các thành phố tự 
quản. Martin Brynskov cho biết chúng tôi đặc 
biệt muốn giải quyết các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và tiếp tục: 
 

- Một điểm quan trọng của hướng dẫn là 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tiếp cận dễ 
dàng hơn với thị trường thành phố. Các tiêu 
chuẩn đưa ra các thông số kỹ thuật rõ ràng 

cung cấp một nguyên tắc / chuẩn mực hướng 
dẫn đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
về cách họ nên đặt mục tiêu phát triển và sử 
dụng các nguồn lực phát triển của mình để cung 
cấp cho các thành phố. Hướng dẫn này sẽ làm 
cho thị trường thành phố trở nên sẵn có hơn và 
đồng thời là một công cụ thiết thực cho tất cả 
các bên tham gia đấu thầu. 
 
Các nhà khai thác Đan Mạch đặt ra các 
nguyên tắc 
 

Mục đích của hướng dẫn này không phải 
là phát triển các tiêu chuẩn mới của Đan Mạch, 
mà là sử dụng các tiêu chuẩn đã tồn tại và tập 
hợp những người chơi Thành phố Thông minh 
của Đan Mạch và cùng nhau thiết lập các hướng 
dẫn về các tiêu chuẩn tối thiểu cần được áp 
dụng để đảm bảo khả năng tương tác mạnh mẽ 
ở Đan Mạch. Các hướng dẫn chung sẽ được sử 
dụng liên quan đến cả đấu thầu và mua sắm, 
bao gồm cả việc phát triển các dịch vụ mới, có 
thể dẫn đến việc nâng cao các giải pháp Thành 
phố thông minh bền vững và có thể được áp 
dụng cho các ngành và thành phố. Hướng dẫn 
dự kiến sẽ được hoàn thành vào mùa thu năm 
2020. 
 

Hướng dẫn được phát triển bởi ủy ban 
Đan Mạch Các xã hội bền vững (S-149) theo 
Tiêu chuẩn Đan Mạch. Các thành viên của ủy 
ban là: Gate 21, SEAS-NVE, Đại học Aarhus, 
Kommunernes Landsforening (Chính quyền địa 
phương Đan Mạch), Erhvervsstyrelsen (Cơ 
quan kinh doanh Đan Mạch), Deloitte và Force 
Technology. 
 

Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về sự 
phát triển của các Thành phố Thông minh, hoặc 
muốn tham gia vào công việc phát triển của 
hướng dẫn, hãy liên hệ với Charlotte Vincentz 
Fischer, Chuyên gia Tư vấn Cấp cao tại Tiêu 
chuẩn Đan Mạch, cvf@ds.dk hoặc gọi 3996 
6130./. 

(Biên dịch theo: ds.dk) 
https://www.ds.dk/en/news/2020/08/danish
-smart-cities-guide-will-ensure-the-transition-
towards-a-sustainable-society 

https://www.ds.dk/en/news/2020/08/danish
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THỬ NGHIỆM TIÊU CHUẨN ASTM ĐÁNH GIÁ  
VỀ CHẤT LƯỢNG QUẦN ÁO CHỐNG CHÁY 

Ủy ban thiết bị và quần áo bảo hộ cá 
nhân của ASTM International (F23) đang 
phát triển một tiêu chuẩn (WK70964) phác 
thảo cách đánh giá quần áo chống cháy. 
 

Theo các thành viên của nhóm, phương 
pháp thử nghiệm được đề xuất có thể giúp dự 
đoán khả năng bị bỏng đối với các chất liệu 
khác nhau được sử dụng trong quần áo, đặc 
biệt các quần áo bảo hộ. 
 

Brian Shiels, thành viên quốc tế của 
ASTM, cố vấn cấp cao của ArcWear, cho biết 
mục đích của tiêu chuẩn đề xuất sẽ là thu hẹp 
khoảng cách giữa hai tiêu chuẩn quần áo bảo hộ 
hiện có, tránh quá nhiều tiêu chuẩn phức tạp về 
loại trang phục này. Một trong số đó (F2700) sử 
dụng một cảm biến duy nhất để đo các đặc tính 
bảo vệ của một mảnh vải phẳng, nhỏ khi tiếp 
xúc với nhiệt và ngọn lửa. Chiếc còn lại 
( F1930 ) sử dụng hơn 120 cảm biến để đo các 
đặc tính bảo vệ của toàn bộ quần áo ngoài trên 

một chiếc áo khoác nam có thiết bị kích thước 
đầy đủ. 
 

Shiels giải thích rằng thiết kế dụng cụ 
trong tiêu chuẩn được đề xuất sử dụng 15 cảm 
biến được thiết kế dưới một dạng hình trụ tiếp 
xúc với nhiệt và ngọn lửa. Shiels nói: “Mặc dù 
hình dạng khá phức tạp, nhưng về cơ bản nó là 
một chuỗi hình trụ. Vì vậy, một thử nghiệm quy 
mô cho các bộ quần áo thử trực tiếp dưới ngọn 
lửa sẽ cho thấy kết quả chính xác của thử 
nghiệm này.”  
 

Bất kỳ ai cũng được hoan nghênh tham 
gia ủy ban thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân 
của ASTM International. Trở thành thành viên 
của ASTM . Cuộc họp tiếp theo của ủy ban là 
ngày 4 - 5 tháng 2, tại Atlanta, Georgia, Hoa 
Kỳ./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 
https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/proposed-test-flame-
resistant-clothing 

TIÊU CHUẨN HỖ TRỢ HỆ THỐNG TRONG CÁC TÒA NHÀ 
 

Loạt hệ thống tiêu chuẩn mới sẽ giúp 
các tòa nhà có thể xử lý những sự cố về 
nguồn nước hay không khí trong tòa nhà 
trước khi hàng nghìn công nhân, nhân viên 
quay trở lại làm việc sau kì nghỉ đông.  

Các mối nguy tiềm ẩn từ việc cả hệ thống 
trong các tòa nhà công sở sau một thời gian 
“nghỉ đông” có nguy cơ về sức khỏe, như liên 
quan đến chất lượng không khí và nấm mốc, sự 
phát triển của vi sinh vật và ăn mòn trong hệ 
thống nước. 
 

Dòng tiêu chuẩn AS / NZS 3666 có thể là 
một công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ các 
nhà quản lý và chủ sở hữu tòa nhà xử lý đúng 
cách hệ thống của họ và chuẩn bị cho các tòa 
nhà sẵn sàng khi công nhân và nhân viên quay 
trở lại làm việc. 

 
Tiêu chuẩn Úc và New Zealand AS / NZS 

3666 Hệ thống xử lý không khí và nước của các 
tòa nhà - Kiểm soát vi sinh vật, loạt tiêu chuẩn 
này là một công cụ hữu ích giúp quản lý chất 
lượng không khí tòa nhà và rủi ro liên quan đến 
các mối nguy hiểm như legionella. 

https://www.astm.org/standardization-
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Nicholas Burt, Giám đốc Điều hành của 
Hiệp hội Quản lý Cơ sở của Úc, cho biết: “Cần 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xem xét 
các quy định và tiêu chuẩn khi chuẩn bị không 
gian cho những người cư ngụ trở lại. 
 
  “Một vài tháng trước, nhiều tòa nhà đã 
được đưa vào chế độ “ngủ đông” và hệ thống 
HVAC đều ngừng hoạt động. Với hai đợt bùng 
phát legionella đã diễn ra vào đầu năm nay, 
những rủi ro liên quan đến việc bật lại các hệ 
thống này là rất thực tế. Tin tốt là có những 
bước thực tế có thể được thực hiện để xả chúng 
ra ngoài một cách an toàn, ”Tony Gleeson, Giám 
đốc điều hành của Viện Điện lạnh, Điều hòa 
không khí và Hệ thống sưởi Úc (AIRAH) cho 
biết. 
 
Các bước quan trọng cần xem xét khi xả hệ 
thống tòa nhà có thể bao gồm: 

 Trước khi mở các thiết bị để sử dụng, tất 
cả các cửa xả nước phải được xả ít nhất 
3 phút mỗi lần, mỗi cửa. 

 Trước khi sử dụng các thiết bị như vòi 
nước uống, đồ đạc mở để dòng chảy ít 
nhất nửa phút. 

 Trước khi khởi động bất kỳ hệ thống 
nước giải nhiệt nào, cần tiến hành vệ 
sinh tháp giải nhiệt và phải cẩn thận khử 
trùng toàn bộ nước của hệ thống. 

 Thử nghiệm Legionella có thể được tiến 
hành để đảm bảo hệ thống đường ống 
không bị Legionella xâm chiếm trong 
thời kỳ trì trệ. 

 
Ông O'Connell kết luận: “Quá trình chuyển đổi 
làm việc từ nhà sang cơ quan sẽ có những thách 
thức đối với nhiều tổ chức nhưng việc có một 
tòa nhà đã chuẩn bị sẵn sàng thì không nhất 
thiết phải là một trong số đó”./. 

(Biên dịch theo: standards.org.au) 
https://www.standards.org.au/news/preparin
g-buildings-big-and-small-for-workers-post-
restrictions?fbclid=IwAR05FmD-
prf4iaOW6XP7g6ZSojqQUcuMiT9Bvfhz7V7ZpZ
4veKDZEPbcIMw 

 
TIÊU CHUẨN MỚI DÀNH RIÊNG CHO CÁC LOẠI GIẤY VỆ SINH ÚC

Tình trạng thiếu hụt giấy vệ sinh 
trong thời gian hạn chế COVID-19 đã làm gia 
tăng tình trạng tắc nghẽn và tắc nghẽn khi 
các cá nhân tìm kiếm các lựa chọn thay thế 
cho giấy vệ sinh. 
 

DR AS / NZS 5328 hiện đang được phát 
triển sẽ nhằm mục đích phác thảo các phương 
pháp xác định sản phẩm phù hợp để xả xuống 
nhà vệ sinh gia đình và thiết lập các yêu cầu dán 
nhãn tiêu dùng thích hợp. 

 
Những câu chuyện về tắc cống, cống 

nghẹt vẫn tiếp tục rộ lên trên khắp cả nước Úc 
cũng như nhiều quốc gia khác, ảnh hưởng đến 
cả hệ thống nội đô và khu vực. Phần lớn bình 
luận về nguyên nhân hệ thống ống nước này do 
khăn ướt hoặc các sản phẩm tương tự không 
thể phân hủy khi xả nước. 

 
Để giúp làm rõ vấn đề này, Tiêu chuẩn 

Úc đã làm việc cùng với một ủy ban gồm các 
chuyên gia đại diện cho ngành dịch vụ nước và 
chất thải để phát triển Tiêu chuẩn Úc. 

“Những gì xả xuống bồn cầu không được ảnh 
hưởng xấu đến hệ thống thu gom và xử lý nước 
thải. Tiêu chuẩn mới này có tiềm năng là một 
bổ sung quan trọng cho lĩnh vực này và sẽ 
nhằm mục đích làm rõ hơn vật liệu nào có thể 
được đặt xuống bồn cầu, ”ông Chidgey tiếp tục. 

 
"Chúng tôi hy vọng tiêu chuẩn mới sẽ 

mang lại sự rõ ràng về vấn đề này cho ngành 
công nghiệp và người tiêu dùng Úc. Trong khi 
đó, chúng tôi khuyên các cá nhân chỉ nên xả 3P 
- Pee, Poo và Paper", Adam Lovell, Giám đốc 
Điều hành tại Hiệp hội Dịch vụ Nước của Châu 
Úc. 

 
Ông Chidgey kết luận: “Tiêu chuẩn Úc 

mong muốn hoàn thiện công việc về tiêu chuẩn 
này và đưa nó đến công chúng Úc càng sớm 
càng tốt./. 

(Biên dịch theo: standards.org.au) 
https://www.standards.org.au/news/to-flush-
or-not-to-flush-new-standard-aims-to-give-an-
answer?fbclid=IwAR05FmD-
prf4iaOW6XP7g6ZSojqQUcuMiT9Bvfhz7V7ZpZ
4veKDZEPbcIMw

https://www.standards.org.au/news/preparin
https://www.standards.org.au/news/to-flush-
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CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 8/2020
 
ICS 01. Vấn đề chung.  
Thuật ngữ.  
Tiêu chuẩn hóa. Tư liệu 
 
ISO 24617-7:2020 
Language resource management 
— Semantic annotation framework 
— Part 7: Spatial information 
Pages: 32 
Replaces: ISO 24617-7:2014 
ISO 128-1:2020 
Technical product documentation 
(TPD) — General principles of 
representation — Part 1: 
Introduction and fundamental 
requirements 
Pages: 6 
Replaces: ISO 128-1:2003 
ISO 128-2:2020 
Technical product documentation 
(TPD) — General principles of 
representation — Part 2: Basic 
conventions for lines 
Pages: 69 
ISO Guide 84:2020 
Guidelines for addressing climate 
change in standards 
Pages: 61 
BS ISO 24613-2:2020 
Language resource management. 
Lexical markup framework (LMF). 
Machine-readable dictionary 
(MRD) model 
Paeges: 30 
BS EN IEC 62714-4:2020 
Engineering data exchange format 
for use in industrial automation 
systems engineering. Automation 
markup language. Logic 
Paeges:  116 
PD ISO/TS 20559:2020 
Graphical symbols. Safety colours 
and safety signs. Guidance for the 
development and use of a safety 
signing system 
Paeges: 26 
PD ISO/TS 17755-2:2020 
Fire safety. Statistical data 
collection. Vocabulary 
Paeges: 24 
BS ISO 20712-3:2020 
Water safety signs and beach 
safety flags. Guidance for use 
Paeges: 40 
Replaces: BS ISO 20712-3:2014 
BS EN ISO 25239-1:2020 
Friction stir welding. Aluminium. 
Vocabulary 
Paeges: 24 

Replaces: BS EN ISO 25239-1:2011 
ASTM E176 - 18ae1  
Standard Terminology of Fire 
Standards 
Pages: 27 
Replaces: ASTM E176-18a 
ASTM D3990 - 12(2020)  
Standard Terminology Relating to 
Fabric Defects 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D3990-12(2016) 
ASTM C1232 - 20  
Standard Terminology for Masonry 
 Pages: 7 
Replaces: ASTM C1232-17 
ASTM E2631 - 20  
Standard Practice for Physical 
Placement of an Entity-Controlled 
Supplemental Identification Label 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E2631-09(2015) 
JIS B 0001:2019 
Technical drawings for mechanical 
engineering 
Pages: 112 
Replaces: JIS B 0001:2019 
DIN EN ISO 9999 
Assistive products - Classification 
and terminology (ISO/DIS 
9999:2020); German and English 
version prEN ISO 9999:2020 
Pages:407 
DIN EN ISO 9488 
Solar energy - Vocabulary (ISO/DIS 
9488:2020); German and English 
version prEN ISO 9488:2020 
Pages:59 
DIN EN 15947-1 
Pyrotechnic articles - Fireworks, 
Categories F1, F2 and F3 - Part 1: 
Terminology; Trilingual version 
prEN 15947-1:2020 
Pages:34 
Replaces:DIN EN 15947-1 (2018-
10) 
DIN EN ISO 9235 
Aromatic natural raw materials - 
Vocabulary (ISO/DIS 9235:2020); 
German and English version prEN 
ISO 9235:2020 
Pages:29 
DIN EN ISO 8044 
Corrosion of metals and alloys - 
Vocabulary (ISO 8044:2020); 
Trilingual version EN ISO 
8044:2020 
Pages:74 
Replaces:DIN EN ISO 8044 (2015-
12)*DIN EN ISO 8044 (2019-03) 

DIN EN ISO 22553-1 
Paints and varnishes - Electro-
deposition coatings - Part 1: 
Vocabulary (ISO 22553-1:2019); 
German and English version prEN 
ISO 22553-2:2020 
Pages:29 
DIN EN 235 
Wallcoverings - Vocabulary and 
symbols; German version EN 
235:2020 
Pages:22 
Replaces:DIN EN 235 (2002-
04)*DIN EN 235 (2019-03) 
DIN EN ISO 6927 
Buildings and civil engineering 
works - Sealants - Vocabulary 
(ISO/DIS 6927:2020); German and 
English version prEN ISO 
6927:2020 
Pages:27 
DIN ISO 2424 
Textile floor coverings - 
Vocabulary (ISO 2424:2007); Text 
in German and English 
Pages:102 
DIN 13017 
Graphical symbols for textile 
machinery 
Pages:45 
DIN EN IEC 81346-1 
Industrial systems, installations 
and equipment and industrial 
products - Structuring principles 
and reference designations - Part 
1: Basic rules (IEC 
3/1439/CD:2019); Text in German 
and English 
Pages:211 
 
ICS 03. Xã hội học. Dịch vụ. 
Tổ chức và quản lý công ty. 
Hành chính vận tải 
 
TCVN 12837:2019 
Du lịch và các dịch vụ liên quan. 
Yêu cầu và khuyến nghị đối với 
hoạt động bãi tắm biển 
Số trang:49 
ISO/TR 22038:2020 
Information and documentation — 
Description and presentation of 
rights information 
Pages: 8 
ISO 17572-4:2020 
Intelligent transport systems (ITS) 
— Location referencing for 
geographic databases — Part 4: 
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Precise relative location references 
(precise relative profile) 
Pages: 28 
ISO 22418:2020 
Intelligent transport systems — 
Fast service announcement 
protocol (FSAP) for general 
purposes in ITS 
Pages: 55 
Replaces: ISO 22418:2018 
ISO 21102:2020 
Adventure tourism — Leaders — 
Personnel competence 
Pages: 9 
ISO/IEC TR 23951:2020 
Information technology — Cloud 
computing — Guidance for using 
the cloud SLA metric model 
Pages: 129 
ISO/TS 17573-2:2020 
Electronic fee collection — System 
architecture for vehicle related 
tolling — Part 2: Vocabulary 
Pages: 24 
ISO 22888:2020 
Railway applications — Concepts 
and basic requirements for the 
planning of railway operation in 
the event of earthquakes 
Pages: 14 
BS ISO 23897:2020 
Financial services. Unique 
transaction identifier (UTI) 
Paeges: 12 
BS EN 17371-3:2020 
Provision of services. Management 
of Performance Measurement. 
Guidance on the mechanism to 
measure performance as part of 
service contracts 
Paeges: 38 
BS EN 9130:2020 
Aerospace series. Quality systems. 
Record retention 
Paeges: 22 
PD ISO/TS 24179:2020 
Human resource management. 
Occupational health and safety 
metrics 
Paeges: 20 
PD ISO/TR 21724-1:2020 
Intelligent transport systems. 
Common Transport Service 
Account Systems. Framework and 
use cases 
Paeges: 42 
PD CEN/TR 17464:2020 
Space. Use of GNSS-based 
positioning for road Intelligent 
Transport System (ITS). Security 
attacks modelling and definition of 

performance features and metrics 
related to security 
Paeges: 62 
BS IEC 63152:2020 
Smart cities. City service continuity 
against disasters. The role of the 
electrical supply 
Paeges: 26 
BS ISO 21102:2020 
Adventure tourism. Leaders. 
Personnel competence 
Paeges: 18 
Replaces: PD ISO/TR 21102:2013 
ASTM E2676 - 09(2020)  
Standard Practice for Tangible 
Property Mobility Index (MI) 
Pages: 2 
Replaces: ASTM E2676-09(2014) 
ASTM E3015 - 15(2020)  
Standard Guide for Management of 
Customer-Owned Property Assets 
in Possession of Supplier, 
Contractor or Subcontractor 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E3015-15 
ASTM E3210 - 20  
Standard Practice for 
Infrastructure Management 
Pages: 17 
Replaces: ASTM E3210-19 
ASTM E2858 - 12(2020)  
Standard Practice for Sales of 
Personal Property 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E2858-12 
ASTM E2962 - 14(2020)  
Standard Guide for Fleet 
Management 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E2962-14 
DIN ISO 37002 
Whistleblowing management 
systems - Guidelines (ISO/DIS 
37002:2020); Text in German and 
English 
Pages:80 
DIN EN ISO 26000 
Guidance on social responsibility 
(ISO 26000:2010); German and 
English version prEN ISO 
26000:2020 
Pages:274 
DIN ISO 30401 
Knowledge management systems - 
Requirements (ISO 30401:2018); 
Text in German and English 
Pages:52 
DIN EN ISO/IEC 27019 
Information technology - Security 
techniques - Information security 
controls for the energy utility 
industry (ISO/IEC 27019:2017, 

Corrected version 2019-08); 
German version EN ISO/IEC 
27019:2020 
Pages:52 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 27019 
(2019-12)*DIN ISO/IEC TR 27019 
(2015-03) 
DIN ISO/TS 9002 
Quality management systems - 
Guidelines for the application of 
ISO 9001:2015 (ISO/TS 
9002:2016) 
Pages:62 
DIN EN 17531 
Reporting in support of 
supervision of online gambling 
services by the gambling 
regulatory authorities of the 
Member States; German and 
English version prEN 17531:2020 
Pages:549 
DIN EN 15528 
Railway applications - Line 
categories for managing the 
interface between load limits of 
vehicles and infrastructure; 
German and English version prEN 
15528:2020 
Pages:159 
DIN 5452-6 
Aerospace series - Unmanned 
Aircraft Systems - Part 6: Geodata 
Management for UTM Systems 
Pages:13 
 
ICS 07. Khoa học tự nhiên 
 
ISO/TS 21975:2020 
Nanotechnologies — Polymeric 
nanocomposite films for food 
packaging with barrier properties 
— Specification of characteristics 
and measurement methods 
Pages: 19 
BS ISO 21973:2020 
Biotechnology. General 
requirements for transportation of 
cells for therapeutic use 
Paeges: 28 
PD IEC TS 62607-6-1:2020 
Nanomanufacturing. Key control 
characteristics. Graphene-based 
material. Volume resistivity: four 
probe method 
Paeges: 36 
PD IEC TS 62607-6-13:2020 
Nanomanufacturing. Key control 
characteristic. Graphene powder. 
Oxygen functional group content: 
Boehm titration method 
Paeges: 36 
IEC TS 62607-6-13:2020 
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Nanomanufacturing - Key control 
characteristics - Part 6-13: 
Graphene powder - Oxygen 
functional group content: Boehm 
titration method 
Pages: 32 
ASTM F2944 - 20  
Standard Practice for Automated 
Colony Forming Unit (CFU) 
Assays—Image Acquisition and 
Analysis Method for Enumerating 
and Characterizing Cells and 
Colonies in Culture 
Pages: 10 
Replaces: ASTM F2944-12 
ASTM D5465 - 16(2020)  
Standard Practices for Determining 
Microbial Colony Counts from 
Waters Analyzed by Plating 
Methods 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5465-16 
DIN ISO 19926-1 
Meteorology - Weather radar - Part 
1: System performance and 
operation (ISO 19926-1:2019) 
Pages:109 
Replaces: 
DIN ISO 19926-1 (2017-09) 
DIN EN ISO 6579-1 
Microbiology of the food chain - 
Horizontal method for the 
detection, enumeration and 
serotyping of Salmonella - Part 1: 
Detection of Salmonella spp. (ISO 
6579-1:2017 + Amd.1:2020); 
German version EN ISO 6579-
1:2017 + A1:2020 
Pages:66 
Replaces:DIN EN ISO 6579-1 
(2017-07)*DIN EN ISO 6579-1/A1 
(2019-08) 
DIN EN ISO 6887-5 
Microbiology of the food chain - 
Preparation of test samples, initial 
suspension and decimal dilutions 
for microbiological examination - 
Part 5: Specific rules for the 
preparation of milk and milk 
products (ISO 6887-5:2020); 
German version EN ISO 6887-
5:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 6887-5 
(2011-01)*DIN EN ISO 6887-5 
(2018-12) 
DIN EN ISO 4833-1/A1 
Microbiology of the food chain - 
Horizontal method for the 
enumeration of microorganisms - 
Part 1: Colony count at 30 degrees 
C by the pour plate technique - 

Amendment 1: Clarification of 
scope (ISO 4833-1:2013/DAM 
1:2020); German and English 
version EN ISO 4833-
1:2013/prA1:2020) 
Pages:9 
DIN EN ISO 4833-2/A1 
Microbiology of the food chain - 
Horizontal method for the 
enumeration of microorganisms - 
Part 2: Colony count at 30 degrees 
C by the surface plating technique - 
Amendment 1: Clarification of 
scope (ISO 4833-2:2013/DAM 
1:2020); German and English 
version EN ISO 4833-
2:2013/prA1:2020) 
Pages:10 
DIN EN ISO 21043-2 
Forensic sciences - Part 2: 
Recognition, recording, collecting, 
transport and storage of items (ISO 
21043-2:2018); German version 
EN ISO 21043-2:2020 
Pages:20 
 
ICS 11. Chăm sóc sức khỏe 
 
ISO/TR 20416:2020 
Medical devices — Post-market 
surveillance for manufacturers 
Pages: 43 
ISO/TR 24971:2020 
Medical devices — Guidance on the 
application of ISO 14971 
Pages: 87 
Replaces: ISO/TR 24971:2013 
ISO 15190:2020 
Medical laboratories — 
Requirements for safety 
Pages: 79 
ISO/TS 17988:2020 
Dentistry — Corrosion test 
methods for dental amalgam 
Pages: 30 
Replaces: ISO/TS 17988:2014 
ISO/TS 21310:2020 
Traditional Chinese medicine — 
Microscopic examination of 
medicinal herbs 
Pages: 10 
ISO 7787-2:2020 
Dentistry — Laboratory cutters — 
Part 2: Carbide laboratory cutters 
Pages: 9 
Replaces: ISO 7787-2:2000 
ISO 7886-2:2020 
Sterile hypodermic syringes for 
single use — Part 2: Syringes for 
use with power-driven syringe 
pumps 
Pages: 17 

Replaces: ISO 7886-2:1996 
ISO 18615:2020 
Traditional Chinese medicine — 
General requirements of electric 
radial pulse tonometric devices 
Pages: 13 
ISO 8624:2020 
Ophthalmic optics — Spectacle 
frames — Measuring system and 
vocabulary 
Pages: 16 
Replaces: ISO 8624:2011/Amd 
1:2015 
PD CEN ISO/TR 24971:2020 Ex 
Comm 
Expert Commentary for PD CEN 
ISO/TR 24971:2020. Medical 
devices. Guidance on the 
application of ISO 14971 
Paeges: 7 
PD CEN ISO/TR 24971:2020 - TC 
Tracked Changes. Medical devices. 
Guidance on the application of ISO 
14971 
Paeges: 214 
BS ISO 80601-2-84:2020 
Medical electrical equipment. 
Particular requirements for the 
basic safety and essential 
performance of ventilators for the 
emergency medical services 
environment 
Paeges: 122 
BS EN ISO 23325:2020 
Dentistry. Corrosion resistance of 
dental amalgam 
Paeges: 22 
BS EN ISO 13017:2020 
Dentistry. Magnetic attachments 
Paeges: 22 
Replaces: BS EN ISO 
13017:2012+A1:2015 
BS ISO 14879-1:2020 
Implants for surgery. Total 
kneejoint prostheses. 
Determination of endurance 
properties of knee tibial trays 
Paeges: 16 
Replaces: BS ISO 14879-1:2000 
IEC 60601-1-8:2006/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - Medical electrical 
equipment - Part 1-8: General 
requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral 
Standard: General requirements, 
tests and guidance for alarm 
systems in medical electrical 
equipment and medical electrical 
systems 
Pages: 58 
IEC 60601-1:2020 SER 
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Medical electrical equipment - ALL 
PARTS 
Pages: 3049 
Replaces: IEC 60601-1-8:2006 
ASTM F2181 - 20  
Standard Specification for Wrought 
Seamless Stainless Steel Tubing for 
Surgical Implants 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F2181-14 
ASTM F2977 - 20  
Standard Test Method for Small 
Punch Testing of Polymeric 
Biomaterials Used in Surgical 
Implants 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2977-13e1 
ASTM E1936 - 20  
Standard Reference Radiograph for 
Evaluating the Performance of 
Radiographic Digitization Systems 
 Pages: 5 
Replaces: ASTM E1936-15 
ASTM F2981 - 15(2020)  
Standard Test Method for Verifying 
Nonporous Flexible Barrier 
Material Resistance to the Passage 
of Air 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2981-15 
ASTM E2891 - 20  
Standard Guide for Multivariate 
Data Analysis in Pharmaceutical 
Development and Manufacturing 
Applications 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E2891-13 
DIN ISO 13926-3 
Pen systems - Part 3: Seals for pen-
injectors for medical use (ISO 
13926-3:2019) 
Pages:13 
Replaces:DIN ISO 13926-3 (2014-
05)*DIN ISO 13926-3 (2020-01) 
DIN 6862-3 
Identification and characterization 
of radiological images in medical 
diagnosis - Part 3: Patient 
orientation in image generating 
procedures 
Pages:38 
DIN 6873-1 
Radiotherapy treatment planning 
systems - Part 1: Initial operation 
Pages:38 
DIN 6812 
Medical X-ray equipment up to 300 
kV - Rules of construction for 
structural radiation protection 
Pages:43 
DIN 6847-2 

Medical electron accelerators - 
Part 2: Structural requirements for 
radiation protection and 
requirements for testing of 
approval conditions for operation 
Pages:51 
DIN 6868-163 
Image quality assurance in 
diagnostic X-ray departments - 
Part 163: Acceptance and 
constancy test of X-ray 
installations for digital 
mammographic stereotaxis 
Pages:41 
Replaces:DIN 6868-163 (2016-05) 
DIN 58220-3 
Visual acuity testing - Part 3: Test 
for use in expertise; Text in 
German and English 
Pages:12 
DIN 58220-5 
Visual acuity testing - Part 5: 
Vision screening test for general 
use; Text in German and English 
Pages:15 
DIN 58220-6 
Visual acuity testing - Part 6: Road 
traffic related vision screening test; 
Text in German and English 
Pages:15 
DIN 58220-7 
Visual acuity testing - Part 7: 
Mesopic contrast vision, without 
and with glare, for road traffic 
related vision testing; Text in 
German and English 
Pages:15 
DIN EN ISO 21850-1 
Dentistry - Materials for dental 
instruments - Part 1: Stainless steel 
(ISO 21850-1:2020); German 
version EN ISO 21850-1:2020 
Pages:26 
Replaces:DIN EN ISO 21850-1 
(2019-02) 
DIN EN ISO 23162 
Basic semen analysis - 
Specification and test methods 
(ISO/DIS 23162:2020); German 
and English version prEN ISO 
23162:2020 
Pages:74 
DIN EN ISO 20166-4 
Molecular in vitro diagnostic 
examinations - Specifications for 
preexamination processes for 
formalinfixed and paraffin-
embedded (FFPE) tissue - Part 4: 
In situ detection techniques 
(ISO/DIS 20166-4:2020); German 
and English version prEN ISO 
20166-4:2020 

Pages:67 
DIN EN ISO 23118 
Molecular in vitro diagnostic 
examinations - Specifications for 
pre-examination processes in 
metabolomics in urine, venous 
blood serum and plasma (ISO/DIS 
23118:2020); German and English 
version prEN ISO 23118:2020 
Pages:49 
DIN EN 12183 
Manual wheelchairs - 
Requirements and test methods; 
German and English version prEN 
12183:2020 
Pages:88 
DIN EN ISO 10535 
Hoists for the transfer of disabled 
persons - Requirements and test 
methods (ISO/DIS 10535:2020); 
German and English version prEN 
ISO 10535:2020 
Pages:178 
DIN EN ISO 24550 
Ergonomics - Accessible design - 
Indicator lights on consumer 
products (ISO 24550:2019); 
German version EN ISO 
24550:2019 
Pages:15 
Replaces: 
DIN EN ISO 24550 (2019-02) 
DIN EN ISO 24551 
Ergonomics - Accessible design - 
Spoken instructions of consumer 
products (ISO 24551:2019); 
German version EN ISO 
24551:2019 
Pages:15 
Replaces: 
DIN EN ISO 24551 (2019-02) 
 
ICS 13. Bảo vệ môi trường 
và sức khỏe. An toàn 
 
TCVN 12366-5:2019 
Phương tiện bảo vệ cá nhân cho 
người chữa cháy. Phương pháp thử 
và yêu cầu đối với phương tiện bảo 
vệ cá nhân dùng cho người chữa 
cháy có nguy cơ phơi với nhiệt 
và/hoặc lửa ở mức độ cao trong 
khi chữa cháy tại các công trình. 
Phần 5: Mũ bảo vệ 
Số trang:32 
ISO 14016:2020 
Environmental management — 
Guidelines on the assurance of 
environmental reports 
Pages: 25 
ISO/IEC 30145-3:2020 



THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
                            

 
28 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 8/2020 

Information technology — Smart 
City ICT reference framework — 
Part 3: Smart city engineering 
framework 
Pages: 16 
ISO 20031:2020 
Radiological protection — 
Monitoring and dosimetry for 
internal exposures due to wound 
contamination with radionuclides 
Pages: 32 
ISO 9978:2020 
Radiation protection — Sealed 
sources — Leakage test methods 
Pages: 13 
ISO 22524:2020 
Pilot plan for industrial 
wastewater treatment facilities in 
the objective of water reuse 
Pages: 21 
ISO 22526-2:2020 
Plastics — Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics — Part 2: 
Material carbon footprint, amount 
(mass) of CO2 removed from the 
air and incorporated into polymer 
molecule 
Pages: 8 
ISO/TS 5660-5:2020 
Reaction-to-fire tests — Heat 
release, smoke production and 
mass loss rate — Part 5: Heat 
release rate (cone calorimeter 
method) and smoke production 
rate (dynamic measurement) 
under reduced oxygen 
atmospheres 
Pages: 23 
ISO 12402-6:2020 
Personal flotation devices — Part 
6: Special application lifejackets 
and buoyancy aids — Safety 
requirements and additional test 
methods 
Pages: 24 
Replaces: ISO 12402-6:2006 
ISO 8178-1:2020 
Reciprocating internal combustion 
engines — Exhaust emission 
measurement — Part 1: Test-bed 
measurement systems of gaseous 
and particulate emissions 
Pages: 150 
Replaces: ISO 8178-1:2017 
ISO 8178-4:2020 
Reciprocating internal combustion 
engines — Exhaust emission 
measurement — Part 4: Steady-
state and transient test cycles for 
different engine applications 
Pages: 240 

Replaces: ISO 8178-4:2017 
ISO Guide 84:2020 
Guidelines for addressing climate 
change in standards 
Pages: 61 
BS ISO 23044:2020 
Guidelines for softening and 
desalination of industrial 
wastewater for reuse 
Paeges: 24 
BS ISO 13166:2020 
Water quality. Uranium isotopes. 
Test method using alpha-
spectrometry 
Paeges: 28 
Replaces: BS ISO 13166:2014 
BS EN ISO 11553-1:2020 
Safety of machinery. Laser 
processing machines. Laser safety 
requirements 
Paeges: 30 
Replaces: BS EN ISO 11553-1:2008 
PD CEN/TR 17506:2020 
Guidance on databases for human 
vibration 
Paeges: 88 
PD CEN/TR 15350:2020 
Mechanical vibration. Guideline for 
the assessment of exposure to 
hand-transmitted vibration using 
available information including 
that provided by manufacturers of 
machinery 
Paeges: 42 
Replaces: PD CEN/TR 15350:2013 
PD ISO/TR 9241-514:2020 
Ergonomics of human-system 
interaction. Guidance for the 
application of anthropometric data 
in the ISO 9241-500 series 
Paeges: 18 
BS EN 16303:2020 
Road restraint systems. Validation 
and verification process for the use 
of virtual testing in crash testing 
against vehicle restraint system 
Paeges: 88 
Replaces: PD CEN/TR 16303-
1:2012, PD CEN/TR 16303-
2:2012, PD CEN/TR 16303-
3:2012, PD CEN/TR 16303-4:2012 
BS EN 50488:2020 
Railway applications. Fixed 
installations. Electrical protective 
measures for working on or near 
an overhead contact line system 
and/or its associated return circuit 
Paeges: 42 
BS EN ISO 18674-4:2020 
Geotechnical investigation and 
testing. Geotechnical monitoring 
by field instrumentation. 

Measurement of pore water 
pressure: Piezometers 
Paeges: 66 
BS ISO 13304-1:2020 
Radiological protection. Minimum 
criteria for electron paramagnetic 
resonance (EPR) spectroscopy for 
retrospective dosimetry of ionizing 
radiation. General principles 
Paeges: 28 
BS ISO 13304-2:2020 
Radiological protection. Minimum 
criteria for electron paramagnetic 
resonance (EPR) spectroscopy for 
retrospective dosimetry of ionizing 
radiation. Ex vivo human tooth 
enamel dosimetry 
Paeges: 32 
BS IEC 61031:2020 
Nuclear facilities. Instrumentation 
and control systems. Design, 
location and application criteria 
for installed area gamma radiation 
dose rate monitoring equipment 
for use during normal operation 
and anticipated operational 
occurrences. . 
Paeges: 26 
BS EN ISO 20785-1:2020 
Dosimetry for exposures to cosmic 
radiation in civilian aircraft. 
Conceptual basis for 
measurements 
Paeges: 36 
Replaces:   
BS EN ISO 20785-1:2017 
BS EN ISO 20785-2:2020 
Dosimetry for exposures to cosmic 
radiation in civilian aircraft. 
Characterization of instrument 
response 
Paeges: 46 
Replaces: BS EN ISO 20785-2:2017 
BS EN 50131-2-4:2020 
Alarm systems. Intrusion and hold-
up systems. Requirements for 
combined passive infrared and 
microwave detectors 
Paeges: 58 
Replaces: BS EN 50131-2-4:2008 
BS EN 16856:2020 
Portable aerosol dispensers for fire 
extinguishing purposes 
Paeges: 46 
BS EN 17141:2020 
Cleanrooms and associated 
controlled environments. 
Biocontamination control 
Paeges:  54 
Replaces: BS EN ISO 14698-
2:2003, BS EN ISO 14698-1:2003 
BS EN 45545-2:2020 
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Railway applications. Fire 
protection on railway vehicles. 
Requirements for fire behavior of 
materials and components 
Paeges: 52 
Replaces: BS EN 45545-2:2013 
+A1:2015 
BS EN 469:2020 
Protective clothing for firefighters. 
Performance requirements for 
protective clothing for firefighting 
activities 
Paeges:  50 
Replaces: BS EN 469:2005 
BS EN 81-73:2020 
Safety rules for the construction 
and installation of lifts. Particular 
applications for passenger and 
goods passenger lifts. Behaviour of 
lifts in the event of fire 
Paeges: 20 
Replaces: BS EN 81-73:2016 
BS EN 81-73:2020 
Safety rules for the construction 
and installation of lifts. Particular 
applications for passenger and 
goods passenger lifts. Behaviour of 
lifts in the event of fire 
Paeges: 20 
Replaces: BS EN 81-73:2016 
IEC 61496-2:2020  
Safety of machinery - Electro-
sensitive protective equipment - 
Part 2: Particular requirements for 
equipment using active opto-
electronic protective devices 
(AOPDs) 
Pages: 47 
Replaces: IEC 61496-2:2013 
ISO/IEC 30145-3:2020 
Information technology - Smart 
City ICT reference framework - 
Part 3: Smart city engineering 
framework 
Pages: 16 
IEC 61031:2020 
Nuclear facilities - Instrumentation 
and control systems - Design, 
location and application criteria 
for installed area gamma radiation 
dose rate monitoring equipment 
for use during normal operation 
and anticipated operational 
occurrences 
Pages: 22 
Replaces: IEC 61031:1990 
IEC 61496-1:2020 
Safety of machinery - Electro-
sensitive protective equipment - 
Part 1: General requirements and 
tests 
Pages: 120 

ASTM C1512 - 10(2020)  
Standard Test Method for 
Characterizing the Effect of 
Exposure to Environmental Cycling 
on Thermal Performance of 
Insulation Products 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM C1512-10(2015)e1 
ASTM D5176 - 20  
Standard Test Method for Total 
Chemically Bound Nitrogen in 
Water by Pyrolysis and 
Chemiluminescence Detection 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D5176-08(2015) 
ASTM D4107 - 20  
Standard Test Method for Tritium 
in Drinking Water 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D4107-08(2013) 
ASTM D3084 - 20  
Standard Practice for Alpha-
Particle Spectrometry of Water 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D3084-05(2012) 
ASTM F1879 - 14(2020)  
Standard Guide for Demonstrating 
Obedience and Agility in Search 
and Rescue Dogs 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F1879-14 
ASTM E3037 - 20  
Standard Test Method for 
Measuring Relative Movement 
Capabilities of Through-
Penetration Firestop Systems 
Pages: 11 
Replaces: ASTM E3037-19 
ASTM E3202 - 19e1  
Standard Practice for Specimen 
Preparation and Mounting of 
Plastic Composites for Use as Deck 
Boards, Stair Treads, Guards or 
Handrails to Assess Surface 
Burning Characteristics 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E3202-19 
ASTM E2886 / E2886M - 20  
Standard Test Method for 
Evaluating the Ability of Exterior 
Vents to Resist the Entry of Embers 
and Direct Flame Impingement 
Pages: 15 
Replaces:  
ASTM E2886/E2886M-14 
ASTM C1187 - 20a  
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 E3004 - 20a  
Standard Specification for 
Preparation and Verification of 
Clay Blocks Used in Ballistic-
Resistance Testing of Torso Body 
Armor 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E3004-15e1 
JIS Z 8731:2019 
Acoustics -- Description and 
measurement of environmental 
noise 
Pages: 48 
Replaces: JIS Z 8731:1999 
JIS A 1326:2019 
Test method for accelerated 
weathering of fire-retardant 
treated wood products for facades 
Pages: 16 
DIN EN 15936 
Sludge, treated biowaste, soil and 
waste - Determination of total 
organic carbon (TOC) by dry 
combustion; German and English 
version prEN 15936:2020 
Pages:49 
DIN EN 16166 
Sludge, treated biowaste, soil and 
sediments - Determination of 
adsorbed organically bound 
halogens (AOX); German and 
English version prEN 16166:2020 
Pages:33 
DIN EN 14803 
Identification and/or 
determination of the quantity of 
waste; German version EN 
14803:2020 
Pages:27 
Replaces: 
DIN EN 14803 (2006-05)*DIN EN 
14803 (2018-11) 
DIN EN 17366 
Waste management - Access 
control to collection containers - 
Identification and authorization; 
German version EN 17366:2020 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 17366 (2019-03) 
DIN ISO 16000-6 
Indoor air - Part 6: Determination 
of organic compounds (VVOC, VOC, 
SVOC) in indoor and test chamber 
air by active sampling on sorbent 
tubes, thermal desorption and gas 
chromatography using MS or MS 
FID (ISO/DIS 16000-6:2020); Text 
in German and English 
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Pages:90 
DIN EN 17346 
Ambient air - Standard method for 
the determination of the 
concentration of ammonia using 
diffusive samplers; German 
version EN 17346:2020 
Pages:47 
Replaces:DIN EN 17346 (2019-03) 
DIN ISO 12219-10 
Interior air of road vehicles - Part 
10: Whole vehicle test chamber - 
Specification and methods for the 
determination of volatile organic 
compounds in cabin interiors - 
Trucks and buses (ISO/DIS 12219-
10:2020); Text in German and 
English 
Pages:53 
DIN EN ISO 21832 
Workplace air - Metals and 
metalloids in airborne particles - 
Requirements for evaluation of 
measuring procedures (ISO 
21832:2018); German version EN 
ISO 21832:2020 
Pages:52 
Replaces:DIN EN 13890 (2010-
01)*DIN EN ISO 21832 (2019-12) 
DIN EN ISO 14644-3 
Cleanrooms and associated 
controlled environments - Part 3: 
Test methods (ISO 14644-3:2019, 
Corrected version 2020-06); 
German version EN ISO 14644-
3:2019 
Pages:71 
Replaces:DIN EN ISO 14644-3 
(2006-03)*DIN EN ISO 14644-3 
(2017-02) 
DIN 19294-1 
Devices for the disinfection of 
water using ultraviolet radiation - 
Part 1: Devices equipped with UV 
low pressure lamps - 
Requirements and testing 
Pages:75 
Replaces:DIN 19294-1 (2019-04) 
DIN 19294-3 
Devices for the disinfection of 
water using ultraviolet radiation - 
Part 3: Reference radiometers for 
devices equipped with UV low 
pressure lamps - Requirements 
and testing 
Pages:22 
Replaces:DIN 19294-3 (2019-04) 
DIN EN ISO 10634 
Water quality - Preparation and 
treatment of poorly water-soluble 
organic compounds for the 
subsequent evaluation of their 

biodegradability in an aqueous 
medium (ISO 10634:2018); 
German version EN ISO 
10634:2018 
Pages:26 
Replaces:DIN EN ISO 10634 (1995-
11)*DIN EN ISO 10634 (2017-11) 
DIN EN ISO 13849-1 
Safety of machinery - Safety-
related parts of control systems - 
Part 1: General principles for 
design (ISO/DIS 13849-1:2020); 
German and English version prEN 
ISO 13849-1:2020 
Pages:304 
DIN EN ISO 19085-9 
Woodworking machines - Safety - 
Part 9: Circular saw benches (with 
and without sliding table) (ISO 
19085-9:2019); German version 
EN ISO 19085-9:2020 
Pages:65 
Replaces:DIN EN 1870-19 (2014-
03)*DIN EN ISO 19085-9 (2016-
07) 
DIN EN ISO 19085-11 
Woodworking machines - Safety - 
Part 11: Combined machines (ISO 
19085-11:2020); German version 
EN ISO 19085-11:2020 
Pages:44 
Replaces:DIN EN 940 (2012-
05)*DIN EN ISO 19085-11 (2018-
04) 
DIN EN ISO 7096 
Earth-moving machinery - 
Laboratory evaluation of operator 
seat vibration (ISO 7096:2020); 
German version EN ISO 7096:2020 
Pages:37 
Replaces:DIN EN ISO 7096 (2010-
02)*DIN EN ISO 7096 (2019-01) 
DIN 14461-3 
Delivery valve installations for 
firefighting purposes - Part 3: Fire 
hose valves for nominal pressure 
PN 16 
Pages:20 
Replaces:DIN 14461-3 (2016-
10)*DIN 14461-3/A1 (2019-09) 
 
ICS 17. Đo lường và phép 
đo. Hiện tượng vật lý 
 
ISO 13373-5:2020 
Condition monitoring and 
diagnostics of machines — 
Vibration condition monitoring — 
Part 5: Diagnostic techniques for 
fans and blowers 
Pages: 19 
ISO 8769:2020 

Measurement of radioactivity — 
Alpha-, beta- and photon emitting 
radionuclides — Reference 
measurement standard 
specifications for the calibration of 
surface contamination monitors 
Pages: 13 
Replaces: ISO 8769:2016 
ISO 18320:2020 
Hydrometry — Measurement of 
liquid flow in open channels — 
Determination of the stage–
discharge relationship 
Pages: 46 
Replaces: ISO 1100-2:2010 
ISO 4360:2020 
Hydrometry — Open channel flow 
measurement using triangular 
profile weirs 
Pages: 30 
Replaces: ISO 4360:2008 
ISO 10360-5:2020 
Geometrical product specifications 
(GPS) — Acceptance and 
reverification tests for coordinate 
measuring systems (CMS) — Part 
5: Coordinate measuring machines 
(CMMs) using single and multiple 
stylus contacting probing systems 
using discrete point and/or 
scanning measuring mode 
Pages: 42 
Replaces: ISO 10360-5:2010 
ISO 13385-2:2020 
Geometrical product specifications 
(GPS) — Dimensional measuring 
equipment — Part 2: Design and 
metrological characteristics of 
calliper depth gauges 
Pages: 13 
Replaces: ISO 13385-2:2011 
BS ISO 3966:2020 
Measurement of fluid flow in 
closed conduits. Velocity area 
method using Pitot static tubes 
Paeges: 64 
Replaces:  BS ISO 3966:2008 
BS EN IEC 61788-26:2020 
Superconductivity. Critical current 
measurement. DC critical current 
of RE-Ba-Cu-O composite 
superconductors 
Paeges: 34 
BS EN 17285:2020 
Railway applications. Acoustics. 
Measuring of door audible 
warnings 
Paeges: 36 
BS EN IEC 63045:2020 
Ultrasonics. Non-focusing short 
pressure pulse sources including 
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ballistic pressure pulse sources. 
Characteristics of fields 
Paeges: 68 
ASTM D5796 - 20  
Standard Test Method for 
Measurement of Dry Film 
Thickness of Thin-Film Coil-Coated 
Systems by Destructive Means 
Using a Boring Device 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5796-10(2015) 
ASTM D7042 - 20  
Standard Test Method for Dynamic 
Viscosity and Density of Liquids by 
Stabinger Viscometer (and the 
Calculation of Kinematic Viscosity) 
Pages:  14 
Replaces: ASTM D7042-19e1 
ASTM E750 - 15(2020)  
Standard Practice for 
Characterizing Acoustic Emission 
Instrumentation 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E750-15 
ASTM G173 - 03(2020)  
Standard Tables for Reference 
Solar Spectral Irradiances: Direct 
Normal and Hemispherical on 37° 
Tilted Surface 
Pages: 21 
Replaces: ASTM G173-03(2012) 
ASTM G177 - 03(2020)  
Standard Tables for Reference 
Solar Ultraviolet Spectral 
Distributions: Hemispherical on 
37° Tilted Surface 
Pages: 10 
Replaces: ASTM G177-03(2012) 
ASTM G130 - 12(2020)  
Standard Test Method for 
Calibration of Narrow- and Broad-
Band Ultraviolet Radiometers 
Using a Spectroradiometer 
Pages: 9 
Replaces: ASTM G130-12 
ASTM E3174 - 20  
Standard Practice for 
Determination of Kinetic Reaction 
Model Using Differential Scanning 
Calorimetry 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E3174-19 
ASTM E879 - 20  
Standard Specification for 
Thermistor Sensors for General 
Purpose and Laboratory 
Temperature Measurements 
Pages: 21 
Replaces: ASTM E879-12 
ASTM A698 / A698M - 20  

Standard Test Method for Magnetic 
Shield Efficiency in Attenuating 
Alternating Magnetic Fields 
 Pages: 5 
Replaces: ASTM A698/A698M-15 
JIS B 7547-1:2020 
Procedures of characterization and 
calibration for pressure gauges -- 
Part 1: General 
Pages: 24 
JIS B 7547-2:2020 
Procedures of characterization and 
calibration for pressure gauges -- 
Part 2: High-pressure gases 
Pages: 18 
DIN ISO/TS 12913-3 
Acoustics - Soundscape - Part 3: 
Data analysis (ISO/TS 12913-
3:2019); Text in German and 
English 
Pages:56 
DIN EN ISO 20361 
Liquid pumps and pumps units - 
Noise test code - Grades 2 and 3 of 
accuracy (ISO 20361:2019); 
German version EN ISO 
20361:2019 + A11:2020 
Pages:37 
Replaces:DIN EN ISO 20361 (2016-
05)*DIN EN ISO 20361 (2018-09) 
DIN ISO 10494 
Turbines and turbine sets - 
Measurement of emitted airborne 
noise - Engineering/survey 
method (ISO 10494:2018); Text in 
German and English 
Pages:93 
DIN EN ISO 10052 
Acoustics - Field measurements of 
airborne and impact sound 
insulation and of service 
equipment sound - Survey method 
(ISO/DIS 10052:2020); German 
and English version prEN ISO 
10052:2020 
Pages:81 
DIN EN IEC 60704-2-18 
Household and similar electrical 
appliances - Test code for the 
determination of airborne 
acoustical noise - Part 2-18: 
Particular requirements for 
electric water heaters (IEC 
59C/243/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:22 
DIN EN IEC 60704-2-15 
Household and similar electrical 
appliances - Test code for the 
determination of airborne 
acoustical noise - Part 2-15: 
Particular requirements for food 

waste disposers (IEC 
59L/178/CD:2020); Text in 
German and English 
Pages:25 
DIN EN 60704-2-3 
Household and similar electrical 
appliances - Test code for the 
determination of airborne 
acoustical noise - Part 2-3: 
Particular requirements for 
dishwashers (IEC 60704-2-
3:2017); German version EN 
60704-2-3:2019 + A11:2019 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 60704-2-3 
(2006-02)*DIN EN 60704-2-3 
(2016-07)*DIN EN 60704-2-3/A11 
(2019-11) 
DIN EN 13032-3 
Light and lighting - Measurement 
and presentation of photometric 
data of lamps and luminaires - Part 
3: Presentation of data for 
emergency lighting of workplaces; 
German and English version prEN 
13032-3:2020 
Pages:25 
DIN EN ISO 80601-2-56 
Medical electrical equipment - Part 
2-56: Particular requirements for 
basic safety and essential 
performance of clinical 
thermometers for body 
temperature measurement (ISO 
80601-2-56:2017 + Amd1:2018); 
German version EN ISO 80601-2-
56:2017 + A1:2020 
Pages:76 
Replaces:DIN EN ISO 80601-2-56 
(2018-02)*DIN EN ISO 80601-2-
56/A1 (2018-04) 
DIN 6800-2 
Procedures of dosimetry with 
probe-type detectors for photon 
and electron radiation - Part 2: 
Ionization chamber dosimetry of 
high energy photon and electron 
radiation 
Pages:96 
Replaces:DIN 6800-2 (2008-
03)*DIN 6800-2 (2019-07)*DIN 
6800-2 Berichtigung 1 (2010-04) 
 
ICS 19. Thử nghiệm 
 
BS ISO 13320:2020 
Particle size analysis. Laser 
diffraction methods 
Paeges: 68 
Replaces: BS ISO 13320:2009 
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ASTM E171 / E171M - 11(2020)  
Standard Practice for Conditioning 
and Testing Flexible Barrier 
Packaging 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM E171/E171M-11(2015) 
ASTM E2445 / E2445M - 20  
Standard Practice for Performance 
Evaluation and Long-Term 
Stability of Computed Radiography 
Systems 
Pages: 21 
Replaces:  
ASTM E2445/E2445M-14 
ASTM G138 - 12(2020)e1  
Standard Test Method for 
Calibration of a Spectroradiometer 
Using a Standard Source of 
Irradiance 
Pages: 9 
Replaces: ASTM G138-12 
ASTM E999 - 20  
Standard Guide for Controlling the 
Quality of Industrial Radiographic 
Film Processing 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E999-15 
ASTM E587 - 15(2020)  
Standard Practice for Ultrasonic 
Angle-Beam Contact Testing 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E587-15 
ASTM E242 - 15(2020)  
Standard Reference Radiographs 
for Appearances of Radiographic 
Images as Certain Parameters are 
Changed 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E242-15 
ASTM E2075 / E2075M - 
15(2020)  
Standard Practice for Verifying the 
Consistency of AE-Sensor 
Response Using an Acrylic Rod 
 Pages: 5 
Replaces:  
ASTM E2075/E2075M-15 
JIS Z 2324-1:2018 
Non-destructive testing -- 
Automatic inspection system for 
inner diameter surface of 
machining holes -- Part 1: Standard 
test blocks 
Pages: 30 
JIS Z 8801-1:2019 
Test sieves -- Part 1: Test sieves of 
metal wire cloth 
Pages: 26 
Replaces: JIS Z 8801-1:2006 

ICS 21. Hệ thống và kết cấu 
dẫn chất lỏng công dụng 
chung 
 
TCVN 12762:2019 
Gỗ xốp composite. Vật liệu gioăng 
đệm. Phương pháp thử 
Số trang:13 
TCVN 12763:2019 
Gỗ xốp composite. Vật liệu gioăng 
đệm. Hệ thống phân loại, các yêu 
cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn 
Số trang:12 
ISO 3506-6:2020 
Fasteners — Mechanical 
properties of corrosion-resistant 
stainless steel fasteners — Part 6: 
General rules for the selection of 
stainless steels and nickel alloys 
for fasteners 
Pages: 20 
ISO 7902-3:2020 
Hydrodynamic plain journal 
bearings under steady-state 
conditions — Circular cylindrical 
bearings — Part 3: Permissible 
operational parameters 
Pages: 9 
Replaces: ISO 7902-3:1998 
ISO/TS 31657-1:2020 
Plain bearings — Hydrodynamic 
plain journal bearings under 
steady-state conditions — Part 1: 
Calculation of multi-lobed and 
tilting pad journal bearings 
Pages: 37 
ISO/TS 31657-3:2020 
Plain bearings — Hydrodynamic 
plain journal bearings under 
steady-state conditions — Part 3: 
Functions for calculation of tilting 
pad journal bearings 
Pages: 73 
BS ISO 7902-1:2020 
Hydrodynamic plain journal 
bearings under steady-state 
conditions. Circular cylindrical 
bearings. Calculation procedure 
Paeges: 40 
Replaces:  BS ISO 7902-1:2013 
BS ISO 4468:2020 
Gear hobs. Accuracy requirements 
Paeges: 46 
Replaces: BS ISO 4468:2009 
DIN 4000-102 
Tabular layouts of properties - Part 
102: Data exchange for tabular 
layouts of properties with XML 
schema 
Pages:24 
DIN 6912 

Hexagon socket head cap screws 
with reduced loadability - Low 
head, with centre 
Pages:18 
DIN EN ISO 3506-1 
Fasteners - Mechanical properties 
of corrosion-resistant stainless 
steel fasteners - Part 1: Bolts, 
screws and studs with specified 
grades and property classes (ISO 
3506-1:2020); German version EN 
ISO 3506-1:2020 
Pages:52 
Replaces: 
DIN EN ISO 3506-1 (2010-04)*DIN 
EN ISO 3506-1 (2018-02) 
DIN 28129 
Clamp nuts for covers 
Pages:8 
DIN EN ISO 3506-2 
Fasteners - Mechanical properties 
of corrosion-resistant stainless 
steel fasteners - Part 2: Nuts with 
specified grades and property 
classes (ISO 3506-2:2020); 
German version EN ISO 3506-
2:2020 
Pages:41 
Replaces:DIN EN ISO 3506-2 
(2010-04)*DIN EN ISO 3506-2 
(2018-02) 
DIN 2510-7 
Bolted Connections with Reduced 
Shank - Extension Sleeves 
Pages:9 
DIN 3016-2 
Fastening clamps - Part 2: With 
fastening lugs 
Pages:11 
Replaces:DIN 3016-2 (2000-
06)*DIN 3016-2 (2019-09) 
DIN 1498 
Tension bush for internal 
application 
Pages:12 
Replaces:DIN 1498 (1965-08)*DIN 
1498 (2018-07) 
DIN 1499 
Tension bush for external 
application 
Pages:11 
Replaces:DIN 1499 (1965-08)*DIN 
1499 (2018-07) 
DIN ISO 4384-1 
Plain bearings - Hardness testing 
of bearing metals - Part 1: 
Multilayer bearings materials (ISO 
4384-1:2019); Text in German and 
English 
Pages:12 
DIN ISO 21940-14/A1 
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Mechanical vibration - Rotor 
balancing - Part 14: Procedures for 
assessing balance errors - 
Amendment 1 (ISO 21940-
14:2012/DAM 1:2020); Text in 
German and English 
Pages:11 
DIN ISO 21940-11/A1 
Mechanical vibration - Rotor 
balancing - Part 11: Procedures 
and tolerances for rotors with rigid 
behaviour - Amendment 1 (ISO 
21940-11:2016/DAM 1:2020); 
Text in German and English 
Pages:11 
 
ICS 23. Hệ thống và kết cấu 
truyền dẫn chất lỏng công 
dụng chung 
 
TCVN 10769:2015 
Hệ thống đường ống bằng chất dẻo. 
Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi 
thủy tinh (GRP). Xác định độ cứng 
vòng riêng ban đầu 
Số trang:12 
ISO/TR 22164:2020 
Hydraulic fluid power — 
Application notes for the 
optimization of the energy 
efficiency of hydraulic systems 
Pages: 5 
ISO 16134:2020 
Earthquake-resistant and 
subsidence-resistant design of 
ductile iron pipelines 
Pages: 37 
Replaces: ISO 16134:2006 
ISO 8180:2020 
Ductile iron pipelines — 
Polyethylene sleeving for site 
application 
Pages: 13 
Replaces: ISO 8180:2006 
ISO 9803-2:2020 
Vacuum technology — Mounting 
dimensions of pipeline fittings — 
Part 2: Knife-edge flange type 
Pages: 4 
ISO 8521:2020 
Glass-reinforced thermosetting 
plastic (GRP) pipes — Test 
methods for the determination of 
the initial circumferential tensile 
wall strength 
Pages: 20 
Replaces: ISO 8521:2009 
ISO 8779:2020 
Plastics piping systems — 
Polyethylene (PE) pipes for 
irrigation — Specifications 

Pages: 13 
Replaces: ISO 8779:2010/Amd 
1:2014 
ISO 23309:2020 
Hydraulic fluid power systems — 
Assembled systems — Methods of 
cleaning lines by flushing 
Pages: 18 
Replaces: ISO 23309:2017 
ISO 8031:2020 
Rubber and plastics hoses and 
hose assemblies — Determination 
of electrical resistance and 
conductivity 
Pages: 16 
Replaces: ISO 8031:2009 
BS EN ISO 13259:2020 
Thermoplastics piping systems for 
underground non-pressure 
applications. Test method for 
leaktightness of elastomeric 
sealing ring type joints 
Paeges: 18 
Replaces: BS EN ISO 13259:2018 
PD CEN/TS 1519-2:2020 
Plastic piping systems for soil and 
waste discharge (low and high 
temperature) within the building 
structure. Polyethylene (PE). 
Guidance for the assessment of 
conformity 
Paeges: 24 
Replaces: PD CEN/TS 1519-2:2012 
BS EN 13598-2:2020 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage. Unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE). Specifications 
for manholes and inspection 
chambers 
Paeges: 36 
Replaces: BS EN 13598-2:2016 
BS EN 14628-1:2020 
Ductile iron pipes, fittings and 
accessories. Requirements and test 
methods. PE coatings 
Paeges: 26 
Replaces: BS EN 14628:2005 
PD CEN/TS 17176-7:2020 
Plastics piping systems for water 
supply and for buried and above 
ground drainage, sewerage and 
irrigation under pressure. Oriented 
unplasticized poly(vinyl chloride) 
(PVC-O). Assessment of conformity 
Paeges: 32 
BS EN ISO 8031:2020 
Rubber and plastics hoses and 
hose assemblies. Determination of 

electrical resistance and 
conductivity 
Paeges: 24 
Replaces: BS EN ISO 8031:2009 
BS EN 17414-1:2020 
District cooling pipes. Factory 
made flexible pipe system. 
Classification, general 
requirements and test methods 
Paeges: 38 
ASTM E1419/E1419M - 
15a(2020)  
Standard Practice for Examination 
of Seamless, Gas-Filled, Pressure 
Vessels Using Acoustic Emission 
Pages: 8 
Replaces:  
ASTM E1419/E1419M-15a 
ASTM A53 / A53M - 20  
Standard Specification for Pipe, 
Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-
Coated, Welded and Seamless 
Pages: 23 
Replaces: ASTM A53/A53M-18 
ASTM A513 / A513M - 20a  
Standard Specification for Electric-
Resistance-Welded Carbon and 
Alloy Steel Mechanical Tubing 
Pages: 21 
Replaces: ASTM A513/A513M-19 
ASTM B306 - 20  
Standard Specification for Copper 
Drainage Tube (DWV) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM B306-13 
ASTM F412 - 20a  
Standard Terminology Relating to 
Plastic Piping Systems 
Pages: 20 
Replaces: ASTM F412-19 
ASTM F876 - 20  
Standard Specification for 
Crosslinked Polyethylene (PEX) 
Tubing 
Pages: 12 
Replaces: ASTM F876-19a 
ASTM F2806 - 20  
Standard Specification for 
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS) Plastic Pipe (Metric SDR-PR) 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2806-10(2015) 
ASTM E1118 / E1118M - 
16(2020)  
Standard Practice for Acoustic 
Emission Examination of 
Reinforced Thermosetting Resin 
Pipe (RTRP) 
 Pages: 13 
Replaces:  
ASTM E1118/E1118M-16 
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ASTM A787 / A787M - 20  
Standard Specification for Electric-
Resistance-Welded Metallic-Coated 
Carbon Steel Mechanical Tubing 
 Pages: 10 
Replaces: ASTM A787/A787M-15a 
ASTM F3347 - 20a  
Standard Specification for Metal 
Press Insert Fittings with Factory 
Assembled Stainless Steel Press 
Sleeve for SDR9 Cross-linked 
Polyethylene (PEX) Tubing and 
SDR9 Polyethylene of Raised 
Temperature (PE-RT) Tubing 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F3347-19a 
ASTM F3348 - 20a  
Standard Specification for Plastic 
Press Insert Fittings with Factory 
Assembled Stainless Steel Press 
Sleeve for SDR9 Cross-linked 
Polyethylene (PEX) Tubing and 
SDR9 Polyethylene of Raised 
Temperature (PE-RT) Tubing 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F3348-19 
DIN EN ISO 23088 
Gas cylinders - Periodic inspection 
and testing of welded steel 
pressure drums - Capacities up to 
1000 l (ISO 23088:2020); German 
and English version prEN ISO 
23088:2020 
Pages:53 
DIN EN ISO 11114-1 
Gas cylinders - Compatibility of 
cylinder and valve materials with 
gas contents - Part 1: Metallic 
materials (ISO 11114-1:2020); 
German version EN ISO 11114-
1:2020 
Pages:69 
Replaces:DIN EN ISO 11114-1 
(2017-05)*DIN EN ISO 11114-1 
(2019-06) 
DIN EN ISO 16964 
Gas cylinders - Flexible hoses 
assemblies - Specification and 
testing (ISO 16964:2019); German 
version EN ISO 16964:2020 
Pages:24 
Replaces: 
DIN EN ISO 16964 (2020-02) 
DIN EN 1455-1 
Plastics piping systems for soil and 
waste discharge (low and high 
temperature) within the building 
structure - Acrylonitrile-
butadiene-styrene (ABS) - Part 1: 
Requirements for pipes, fittings 
and the system; German and 
English version prEN 1455-1:2020 

Pages:82 
DIN EN 1566-1 
Plastics piping systems for soil and 
waste discharge (low and high 
temperature) within the building 
structure - Chlorinated poly(vinyl 
chloride) (PVC-C) - Part 1: 
Requirements for pipes, fittings 
and the system; German and 
English version prEN 1566-1:2020 
Pages:83 
DIN 3606 
Pipe hoisting caps for casing pipes 
according to DIN 4918 
Pages:6 
DIN EN ISO 11296-4/A1 
Plastics piping systems for 
renovation of underground non-
pressure drainage and sewerage 
networks - Part 4: Lining with 
cured-in-place pipes - Amendment 
1: Updated definitions, marking 
requirements and procedure for 
alternative expression of flexural 
test results (ISO 11296-
4:2018/DAM 1:2020); German and 
English version EN ISO 11296-
4:2018/prA1:2020 
Pages:17 
DIN CEN/TS 1451-2 
Plastic piping systems for soil and 
waste discharge (low and high 
temperature) within the building 
structure - Polypropylene (PP) - 
Part 2: Guidance for the 
assessment of conformity; German 
version CEN/TS 1451-2:2019 
Pages:25 
Replaces:DIN CEN/TS 1451-2 
(2012-05) 
DIN CEN/TS 13476-4 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage - Structured-wall 
piping systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) - Part 4: 
Assessment of conformity; German 
version CEN/TS 13476-4:2019 
Pages:33 
Replaces:DIN CEN/TS 13476-4 
(2013-07) 
DIN CEN/TS 1852-2 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage - Polypropylene (PP) 
- Part 2: Guidance for the 
assessment of conformity; German 
version CEN/TS 1852-2:2019 
Pages:24 

Replaces:DIN CEN/TS 1852-2 
(2016-04) 
 
ICS 25. Chế tạo 
 
TCVN 12865:2020 
Máy và thiết bị khai thác và gia 
công đá tự nhiên. An toàn. Yêu cầu 
đối với máy hoàn thiện bề mặt 
Số trang:51 
TCVN 12858:2020 
Máy cắt đĩa  và máy cắt dây di động 
dùng cho công trường xây dựng. 
An toàn 
Số trang:35 
TCVN 12866:2020 
Máy và thiết bị khai thác và gia 
công đá tự nhiên. An toàn. Yêu cầu 
đối với máy cắt/phay kiểu cầu bao 
gồm cả các loại điều khiển số 
(NC/CNC) 
Số trang:65 
TCVN 12857:2020 
Máy khoan rút lõi kiểu chân đế. 
Yêu cầu an toàn 
Số trang:34 
ISO 14955-3:2020 
Machine tools — Environmental 
evaluation of machine tools — Part 
3: Principles for testing metal-
cutting machine tools with respect 
to energy efficiency 
Pages: 34 
ISO 25239-3:2020 
Friction stir welding — Aluminium 
— Part 3: Qualification of welding 
operators 
Pages: 13 
ISO/TR 23482-1:2020 
Robotics — Application of ISO 
13482 — Part 1: Safety-related 
test methods 
Pages: 79 
ISO/TR 20174:2020 
Welding — Grouping systems for 
materials — Japanese materials 
Pages: 26 
Replaces: ISO/TR 20174:2005 
ISO/TS 8000-65:2020 
Data quality — Part 65: Data 
quality management: Process 
measurement questionnaire 
Pages: 33 
BS EN ISO 25239-2:2020 
Friction stir welding. Aluminium. 
Design of weld joints 
Paeges: 16 
Replaces: BS EN ISO 25239-2:2011 
BS EN IEC 62541-8:2020 
OPC Unified Architecture. Data 
Access 
Paeges:  56 
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Replaces: BS EN 62541-8:2015 
BS EN ISO/ASTM 52904:2020 
Additive manufacturing. Process 
characteristics and performance. 
Practice for metal powder bed 
fusion process to meet critical 
applications 
Paeges: 20 
PD IEC TR 63164-2:2020 
Reliability of industrial automation 
devices and systems. System 
reliability 
Paeges: 24 
BS EN ISO 25239-5:2020 
Friction stir welding. Aluminium. 
Quality and inspection 
requirements 
Paeges: 20 
Replaces: BS EN ISO 25239-5:2011 
BS EN ISO 25239-4:2020 
Friction stir welding. Aluminium. 
Specification and qualification of 
welding procedures 
Paeges: 30 
Replaces: BS EN ISO 25239-4:2011 
BS EN IEC 60779:2020 
Installations for electroheating and 
electromagnetic processing. Test 
methods for electroslag remelting 
furnaces 
Paeges:  30 
Replaces: BS EN 60779:2005 
BS EN 17393:2020 
Thermal spraying. Tubular coating 
tensile test 
Paeges: 18 
PD IEC TR 63082-1:2020 
Intelligent device management. 
Concepts and terminology 
Paeges: 96 
BS ISO 21982:2020 
Assembly tools for screws and 
nuts. Ratcheting wrenches. 
Technical requirements 
Paeges: 18 
BS EN IEC 62541-9:2020 
OPC Unified Architecture. Alarms 
and Conditions 
Paeges:  138 
Replaces: BS EN 62541-9:2015 
BS EN IEC 62541-12:2020 
OPC unified architecture. 
Discovery and global services 
Paeges:  110 
BS ISO 23952:2020 
Automation systems and 
integration. Quality information 
framework (QIF). An integrated 
model for manufacturing quality 
information 
Paeges: 528 

BS EN IEC 62541-13:2020 
OPC Unified Architecture. 
Aggregates 
Paeges: 116 
Replaces: BS EN 62541-13:2015 
IEC 62841-2-6:2020 
Electric motor-operated hand-held 
tools, transportable tools and lawn 
and garden machinery - Safety - 
Part 2-6: Particular requirements 
for hand-held hammers 
Pages: 118 
IEC TR 63099-2:2020 
Transmitting equipment for 
radiocommunication - Radio-over-
fibre technologies for 
electromagnetic-field 
measurement - Part 2: Radio-over-
fibre technologies for electric-field 
sensing 
Pages: 16 
ASTM E2700 - 20  
Standard Practice for Contact 
Ultrasonic Testing of Welds Using 
Phased Arrays 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E2700-14 
ASTM B918/B918M - 20  
Standard Practice for Heat 
Treatment of Wrought Aluminum 
Alloys 
Pages: 19 
Replaces: ASTM B918/B918M-17a 
DIN ISO 1711-1 
Assembly tools for screws and nuts 
- Technical specifications - Part 1: 
Hand-operated wrenches and 
sockets (ISO 1711-1:2019); Text in 
German and English 
Pages:20 
DIN ISO 1711-2 
Assembly tools for screws and nuts 
- Technical specifications - Part 2: 
Machine-operated sockets 
(impact) (ISO 1711-2:2019); Text 
in German and English 
Pages:22 
DIN EN ISO 15616-4 
Acceptance tests for CO₂-laser 
beam machines for high quality 
welding and cutting - Part 4: 
Machines with 2-D moving optics 
(ISO 15616-4:2008); German and 
English version prEN ISO 15616-
4:2020 
Pages:24 
DIN EN ISO 17639 
Destructive tests on welds in 
metallic materials - Macroscopic 
and microscopic examination of 
welds (ISO/DIS 17639:2020); 

German and English version prEN 
ISO 17639:2020 
Pages:26 
DIN EN ISO 4136 
Destructive tests on welds in 
metallic materials - Transverse 
tensile test (ISO/DIS 4136:2020); 
German and English version prEN 
ISO 4136:2020 
Pages:30 
DIN EN ISO 9016 
Destructive tests on welds in 
metallic materials - Impact tests - 
Test specimen location, notch 
orientation and examination 
(ISO/DIS 9016:2020); German and 
English version prEN ISO 
9016:2020 
Pages:23 
DIN EN ISO 9455-5 
Soft soldering fluxes - Test 
methods - Part 5: Copper mirror 
test (ISO/FDIS 9455-5:2020); 
German and English version prEN 
ISO 9455-5:2020 
Pages:18 
DIN EN ISO 9455-3 
Soft soldering fluxes - Test 
methods - Part 3: Determination of 
acid value, potentiometric and 
visual titration methods (ISO 
9455-3:2019); German version EN 
ISO 9455-3:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 9455-3 
(2019-03)*DIN EN ISO 9455-3 
(1994-11) 
DIN EN ISO 8502-6 
Preparation of steel substrates 
before application of paints and 
related products - Tests for the 
assessment of surface cleanliness - 
Part 6: Extraction of water soluble 
contaminants for analysis (Bresle 
method) (ISO 8502-6:2020); 
German version EN ISO 8502-
6:2020 
Pages:23 
Replaces:DIN EN ISO 8502-6 
(2006-10)*DIN EN ISO 8502-6 
(2019-06) 
DIN 50997 
Zinc-aluminium coatings applied 
by thin film galvanizing of steel - 
Requirements and testing 
Pages:17 
Replaces:DIN 50997 (2019-12) 
DIN EN 13523-18 
Coil coated metals - Test methods - 
Part 18: Resistance to staining; 
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German version EN 13523-
18:2020 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 13523-18 (2002-
10)*DIN EN 13523-18 (2019-07) 
DIN EN 13523-20 
Coil coated metals - Test methods - 
Part 20: Foam adhesion; German 
version EN 13523-20:2020 
Pages:10 
Replaces:DIN EN 13523-20 (2012-
02)*DIN EN 13523-20 (2019-07) 
DIN EN 13523-6 
Coil coated metals - Test methods - 
Part 6: Adhesion after indentation 
(cupping test); German version EN 
13523-6:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 13523-6 (2002-
10)*DIN EN 13523-6 (2019-07) 
 
ICS 27. Năng lượng và 
truyền nhiệt 
 
TCVN 7447-7-712:2019 
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 
7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp 
đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. 
Hệ thống nguồn quang điện mặt 
trời 
Số trang:72 
TCVN 12718:2019 
Bộ nối dùng cho ứng dụng điện 
một chiều trong hệ thống quang 
điện. Yêu cầu an toàn và thử 
nghiệm 
Số trang:46 
ISO 50004:2020 
Energy management systems — 
Guidance for the implementation, 
maintenance and improvement of 
an ISO 50001 energy management 
system 
Pages: 37 
Replaces: ISO 50004:2014 
ISO 8178-1:2020 
Reciprocating internal combustion 
engines — Exhaust emission 
measurement — Part 1: Test-bed 
measurement systems of gaseous 
and particulate emissions 
Pages: 150 
Replaces: ISO 8178-1:2017 
ISO 8178-4:2020 
Reciprocating internal combustion 
engines — Exhaust emission 
measurement — Part 4: Steady-
state and transient test cycles for 
different engine applications 
Pages: 240 
Replaces: ISO 8178-4:2017 

ISO 22580:2020 
Flares for combustion of biogas 
Pages: 12 
PD IEC TS 62910:2020 
Utility-interconnected photovoltaic 
inverters. Test procedure for 
under voltage ride-through 
measurements 
Paeges: 32 
Replaces: PD IEC/TS 62910:2015 
PD CLC/TS 51643-32:2020 
Low-voltage surge protective 
devices. Surge protective devices 
connected to the DC side of 
photovoltaic installations. 
Selection and application 
principles 
Paeges: 48 
Replaces:  
PD CLC/TS 50539-12:2013 
BS EN IEC 61701:2020 
Photovoltaic (PV) modules. Salt 
mist corrosion testing 
Paeges:  20 
Replaces: BS EN 61701:2012 
BS EN IEC 61400-5:2020 
Wind energy generation systems. 
Wind turbine blades 
Paeges:  70 
ASTM D6423 - 20a  
Standard Test Method for 
Determination of pHe of Denatured 
Fuel Ethanol and Ethanol Fuel 
Blends 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D6423-19 
IEC 62790:2020 
Junction boxes for photovoltaic 
modules - Safety requirements and 
tests 
Pages: 109 
Replaces: IEC 62790:2014 
IEC 62790:2020 RLV 
Junction boxes for photovoltaic 
modules - Safety requirements and 
tests 
Pages: 168 
IEC 62891:2020 
Maximum power point tracking 
efficiency of grid connected 
photovoltaic inverters 
Pages: 34 
IEC TS 62910:2020 
Utility-interconnected photovoltaic 
inverters - Test procedure for 
under voltage ride-through 
measurements 
Pages: 29 
Replaces: IEC TS 62910:2015 
IEC TS 62910:2020 RLV 
Utility-interconnected photovoltaic 

inverters - Test procedure for 
under voltage ride-through 
measurements 
Pages: 58 
Replaces: IEC TS 62910:2015 
IEC 61400-27-1:2020 
Wind energy generation systems - 
Part 27-1: Electrical simulation 
models - Generic models 
Pages: 94 
Replaces: IEC 61400-27-1:2015 
ASTM D6550 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Olefin Content of 
Gasolines by Supercritical-Fluid 
Chromatography 
 Pages: 10 
Replaces: ASTM D6550-10(2015) 
ASTM E690 - 15(2020)  
Standard Practice for In Situ 
Electromagnetic (Eddy Current) 
Examination of Nonmagnetic Heat 
Exchanger Tubes 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E690-15 
ASTM E2216 - 02(2020)  
Standard Guide for Evaluating 
Disposal Options for Concrete from 
Nuclear Facility Decommissioning 
Pages: 15 
Replaces: ASTM E2216-02(2013) 
ASTM C992 - 20a  
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 437 
Test gases - Test pressures - 
Appliance categories; German and 
English version prEN 437:2020 
Pages:121 
DIN EN 13136 
Refrigerating systems and heat 
pumps - Pressure relief devices 
and their associated piping - 
Methods for calculation; German 
version EN 13136:2013+A1:2018 
Pages:38 
Replaces:DIN EN 13136 (2013-
12)*DIN EN 13136/A1 (2017-06) 
DIN EN ISO 20049-1 
Solid biofuels - Determination of 
self-heating of pelletized biofuels - 
Part 1: Isothermal calorimetry (ISO 
20049-1:2020); German version 
EN ISO 20049-1:2020 
Pages:38 
Replaces:DIN EN ISO 20049-1 
(2019-07) 
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29.Điện 
 
TCVN 7447-7-712:2019 
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 
7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp 
đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. 
Hệ thống nguồn quang điện mặt 
trời 
Số trang:72 
TCVN 12671-2:2019 
Cáp sạc dùng cho xe điện có điện 
áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV. 
Phần 2: Phương pháp thử nghiệm 
Số trang:15 
TCVN 12679-1:2019 
Thiết bị dùng cho mục đích chiếu 
sáng chung. Yêu cầu miễn nhiễm 
tương thích điện từ (EMC). Phần 1: 
Máy đo nhấp nháy ánh sáng khách 
quan và phương pháp thử nghiệm 
miễn nhiễm đối với biến động điện 
áp 
Số trang:41 
BS EN IEC 60317-0-6:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. General 
requirements. Glass-fibre wound 
resin or varnish impregnated, bare 
or enamelled round copper wire 
Paeges:  24 
Replaces: BS EN 60317-0-6:2001, 
IEC 60317-0-6:2001 
BS EN IEC 60034-3:2020 
Rotating electrical machines. 
Specific requirements for 
synchronous generators driven by 
steam turbines or combustion gas 
turbines and for synchronous 
compensators 
Paeges: 40 
Replaces: BS EN 60034-3:2008 
BS EN IEC 60317-25:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyester or 
polyesterimide overcoated with 
polyamide-imide enamelled round 
aluminium wire, class 200 
Paeges: 16 
Replaces: BS EN 60317-25:2010 
BS EN IEC 60317-17:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyvinyl acetal 
enamelled rectangular copper 
wire, class 105 
Paeges: 16 
Replaces: BS EN 60317-17:2010 
BS EN IEC 60317-27-2:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Paper tape 
covered round aluminium wire 
Paeges: 18 
BS EN IEC 60317-27-4:2020 

Specifications for particular types 
of winding wires. Paper tape 
covered rectangular aluminium 
wire 
Paeges: 18 
BS EN IEC 60317-0-2:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. General 
requirements. Enamelled 
rectangular copper wire 
Paeges: 34 
BS EN IEC 60317-62:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyester glass-
fibre wound, silicone resin or 
varnish impregnated, bare or 
enamelled rectangular copper 
wire, temperature index 200 
Paeges: 16 
Replaces: BS EN 60317-62:2012 
BS EN IEC 60317-18:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyvinyl acetal 
enamelled rectangular copper 
wire, class 120 
Paeges: 16 
Replaces: BS EN 60317-
18:2004+A1:2010 
BS EN IEC 60317-12:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyvinyl acetal 
enamelled round copper wire, 
class 120 
Paeges: 18 
Replaces: BS EN 60317-12:2010 
BS EN IEC 60317-27-1:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Paper tape 
covered round copper wire 
Paeges: 18 
BS EN IEC 60317-70-1:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyester glass-
fibre wound unvarnished and 
fused, bare or enamelled round 
copper wire, temperature index 
155 
Paeges:  18 
Replaces: BS EN 60317-70:2017 
BS EN IEC 60317-70-2:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyester glass-
fibre wound resin/varnish 
impregnated, bare or enamelled 
round copper wire, temperature 
index 155 
Paeges:  18 
Replaces: BS EN 60317-70:2017 
BS EN IEC 60317-82:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyesterimide 

enamelled rectangular copper 
wire, class 200 
Paeges:  16 
BS EN IEC 60317-60-2:2020 
Specifications for particular types 
of winding wires. Polyester glass-
fibre wound, resin or varnish 
impregnated, bare or enamelled 
rectangular copper wire, 
temperature index 155 
Paeges: 16 
Replaces: BS EN 60317-60:2012 
BS EN IEC 63182-1:2020 
Magnetic powder cores. Guidelines 
on dimensions and the limits of 
surface irregularities. General 
specification 
Paeges: 20 
BS IEC SRD 63199:2020 
Top priority standards 
development status in the domain 
of smart energy 
Paeges: 36 
BS EN IEC 60352-4:2020 
Solderless connections. Non-
accessible insulation displacement 
(ID) connections. General 
requirements, test methods and 
practical guidance 
Paeges: 50 
Replaces: BS EN 60352-4:1995, 
IEC 60352-4:1994 
BS EN IEC 60664-1:2020 
Insulation coordination for 
equipment within low-voltage 
supply systems. Principles, 
requirements and tests 
Paeges: 90 
Replaces: BS EN 60664-1:2007 
IEC 60947-5-8:2020 
Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 5-8: Control 
circuit devices and switching 
elements - Three-position enabling 
switches 
Pages: 50 
IEC 60947-5-8:2020 RLV 
Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 5-8: Control 
circuit devices and switching 
elements - Three-position enabling 
switches 
Pages: 77 
IEC 60947:2020 SER 
Low-voltage switchgear and 
controlgear - ALL PARTS 
Pages: 4828 
IEC 62868-2-1:2020 
Organic light emitting diode 
(OLED) light sources for general 
lighting - Safety - Part 2-1: 
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Particular requirements - Semi-
integrated OLED modules 
Pages: 16 
IEC 62868-2-2:2020 
Organic light emitting diode 
(OLED) light sources for general 
lighting - Safety - Part 2-2: 
Particular requirements - 
Integrated OLED modules 
Pages: 21 
ASTM A977/A977M - 07(2020)  
Standard Test Method for Magnetic 
Properties of High-Coercivity 
Permanent Magnet Materials Using 
Hysteresigraphs 
Pages: 12 
Replaces:  
ASTM A977/A977M-07(2013) 
ASTM A889 / A889M - 14(2020)  
Standard Test Method for 
Alternating-Current Magnetic 
Properties of Materials at Low 
Magnetic Flux Density Using the 
Voltmeter-Ammeter-Wattmeter-
Varmeter Method and 25-cm 
Epstein Frame 
Pages: 6 
Replaces: ASTM A889/A889M-14 
ASTM A1036 - 04(2020)  
Standard Guide for Measuring 
Power Frequency Magnetic 
Properties of Flat-Rolled Electrical 
Steels Using Small Single Sheet 
Testers 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A1036-04(2015) 
ASTM D6272 - 17e1  
Standard Test Method for Flexural 
Properties of Unreinforced and 
Reinforced Plastics and Electrical 
Insulating Materials by Four-Point 
Bending 
 Pages: 9 
Replaces: ASTM D6272-17 
ASTM A1013 - 00(2020)  
Standard Test Method for High-
Frequency (10 kHz-1 MHz) Core 
Loss of Soft Magnetic Core 
Components at Controlled 
Temperatures Using the 
Voltmeter-Ammeter-Wattmeter 
Method 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM A1013-00(2013)e1 
JIS C 6691:2019 
Thermal-links -- Requirements and 
application guide 
Pages: 42 
Replaces: JIS C 6691:2000 
DIN EN 50041 

Low-voltage switchgear and 
controlgear - Control switches - 
Position switches 42,5 × 80 - 
Dimensions and characteristics; 
German version EN 50041:2019 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 50041 (1983-
07)*DIN EN 50041 (2018-11) 
DIN EN 50047 
Low-voltage switchgear and 
controlgear - Control switches - 
Position switches 30 × 55 - 
Dimensions and characteristics; 
German version EN 50047:2019 
Pages:14 
Replaces:DIN EN 50047 (1983-
07)*DIN EN 50047 (2018-11) 
DIN EN IEC 63146 
LED packages for general lighting - 
Specification sheet (IEC 
63146:2019); German version EN 
IEC 63146:2019 
Pages:10 
Replaces:DIN EN 63146 (2018-04) 
 
ICS 31. Điện tử 
 
PD IEC TR 62595-1-4:2020 
Display lighting unit. Glass light 
guide plate 
Paeges: 28 
BS IEC 62880-1:2017 
Semiconductor devices. Stress 
migration test standard. Copper 
stress migration test standard 
Paeges: 28 
BS IEC 63068-3:2020 
Semiconductor devices. Non-
destructive recognition criteria of 
defects in silicon carbide 
homoepitaxial wafer for power 
devices. Test method for defects 
using photoluminescence 
Paeges: 28 
BS EN IEC 63181-2:2020 
LCD multi-screen display 
terminals. Measuring methods 
Paeges: 22 
BS EN IEC 60512-9-5:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Tests and 
measurements. Endurance tests. 
Test 9e: Current loading, cyclic 
Paeges: 18 
Replaces: BS EN 60512-9-5:2010 
BS EN IEC 61969-3:2020 
Mechanical structures for electrical 
and electronic equipment. Outdoor 
enclosures. Environmental 
requirements, tests and safety 
aspects 
Paeges: 20 

Replaces: BS EN 61969-3:2012 
PD IEC PAS 61076-2-010:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Product 
requirements. Circular connectors. 
Detail specification for push-pull 
connectors with locking 
mechanism, based on mating 
interfaces according to IEC 61076-
2-101, IEC 61076-2-109, IEC 
61076-2-111 and IEC 61076-2-113 
Paeges: 44 
BS IEC 62047-28:2017 
Semiconductor devices. Micro-
electromechanical devices. 
Performance testing method of 
vibration-driven MEMS electret 
energy harvesting devices 
Paeges: 20 
BS IEC 62047-27:2017 
Semiconductor devices. Micro-
electromechanical devices. Bond 
strength test for glass frit bonded 
structures using micro-chevron-
tests (MCT) 
Paeges: 20 
IEC 63041-3:2020 
Piezoelectric sensors - Part 3: 
Physical sensors 
Pages: 25 
IEC 62966-2:2020 
Mechanical structures for electrical 
and electronic equipment - Aisle 
containment for IT cabinets - Part 
2: Details of air flow, air separation 
and air cooling requirements 
Pages: 50 
IEC 61076-2-012:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - Product 
Requirements - Part 2-012: 
Circular connectors - Detail 
specification for connectors with 
inner push-pull locking based on 
M12 connector interfaces 
according to IEC 61076-2-101, IEC 
61076-2-109, IEC 61076-2-111 
and IEC 61076-2-113 
Pages: 121 
IEC 62373-1:2020 
Semiconductor devices - Bias-
temperature stability test for 
metal-oxide, semiconductor, field-
effect transistors (MOSFET) - Part 
1: Fast BTI test for MOSFET 
Pages: 44 
Replaces: IEC 62373:2006 
 
ICS 33. Viễn thông 
 
TCVN 10906-5:2020 
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Giao thức internet phiên bản 6 
(IPv6). Sự phù hợp của giao thức. 
Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin 
điều khiển internet 
Số trang:34 
TCVN 12893:2020 
Giao thức internet phiên bản 6 
(IPv6). Kiểm tra tuân thủ IPv6 của 
thiết bị định tuyến biên khách hàng 
Số trang:388 
TCVN 9802-7:2020 
Giao thức internet phiên bản 6 
(IPv6). Phần 7: Giao thức bản tin 
điều khiển internet 
Số trang:20 
TCVN 7909-6-1:2019 
Tương thích điện từ (EMC). Phần 
6-1: Tiêu chuẩn đặc trưng. Tiêu 
chuẩn miễn nhiễm đối với môi 
trường dân cư, thương mại và công 
nghiệp nhẹ 
Số trang:19 
PD IEC TR 63099-2:2020 
Transmitting equipment for 
radiocommunication. Radio-over-
fibre technologies for 
electromagnetic-field 
measurement. Radio-over-fibre 
technologies for electric-field 
sensing 
Paeges: 20 
BS EN IEC 62614-1:2020 
Fibre optics. Multimode launch 
conditions. Launch condition 
requirements for measuring 
multimode attenuation 
Paeges: 20 
Replaces: BS EN 62614:2010 
PD IEC TR 61850-90-12:2020 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation. Wide area network 
engineering guidelines 
Paeges: 264 
Replaces:  
PD IEC/TR 61850-90-12:2015 
BS EN IEC 61169-61:2020 
Radio-frequency connectors. 
Sectional specification for RF 
coaxial connectors with 9,5 mm 
inner diameter of outer conductor, 
quick lock coupling, series Q4.1-9.5 
Paeges: 38 
BS EN IEC 61169-63:2020 
Radio-frequency connectors. 
Sectional specification. RF coaxial 
connectors with inner diameter of 
outer conductor 6,5 mm (0,256 in) 
with bayonet lock. Characteristic 
impedance 75 ohms (type BNC75) 
Paeges: 36 

IEC 62351-4:2018+  
AMD1:2020 CSV 
Power systems management and 
associated information exchange - 
Data and communications security 
- Part 3: Communication network 
and system security - Profiles 
including TCP/IP 
Pages: 86 
IEC 62351-4:2018/AMD1:2020 
Power systems management and 
associated information exchange - 
Data and communications security 
- Part 4: Profiles including MMS 
and derivatives 
Pages: 494 
IEC 62351:2020 SER 
Power systems management and 
associated information exchange - 
Data and communications security 
- ALL PARTS 
Pages: 2079 
IEC TR 61850-90-12:2020 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 90-12: Wide 
area network engineering 
guidelines 
Pages: 259 
Replaces:  
IEC TR 61850-90-12:2015 
IEC 61850:2020 SER 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 6442 
IEC 62153-4-10:2015+ 
AMD1:2020 CSV 
Metallic communication cable test 
methods - Part 4-10: 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Transfer impedance and 
screening attenuation of feed-
throughs and electromagnetic 
gaskets - Double coaxial test 
method 
Pages: 136 
Replaces: IEC 62153-4-10:2009 
IEC 62153-4-10:2015/ 
AMD1:2020 
Amendment 1 - Metallic 
communication cable test methods 
- Part 4-10: Electromagnetic 
compatibility (EMC) - Transfer 
impedance and screening 
attenuation of feed-throughs and 
electromagnetic gaskets - Double 
coaxial test method 
Pages: 12 
Replaces: IEC 62153-4-10:2009 
IEC 61000-6-3:2020 

Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 6-3: Generic 
standards - Emission standard for 
equipment in residential 
environments 
Pages: 52 
Replaces: IEC 61000-6-3:2006 
IEC 61757-4-3:2020 
Fibre optic sensors - Part 4-3: 
Electric current measurement - 
Polarimetric method 
Pages: 99 
DIN EN 62760 
Audio reproduction method for 
normalized loudness level (IEC 
62760:2016 + A1:2019); German 
version EN 62760:2016 + A1:2019 
Pages:28 
Replaces:DIN EN 62760 (2016-
12)*DIN EN 62760/A1 (2019-07) 
DIN EN IEC 62343-2-1 
Dynamic modules - Part 2-1: 
Reliability qualification - Test 
template (IEC 62343-2-1:2019); 
German version EN IEC 62343-2-
1:2019 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 62343-2 (2015-
06)*DIN EN IEC 62343-2-1 (2019-
06) 
DIN EN 13757-1 
Communication systems for 
meters - Part 1: Data exchange; 
German and English version prEN 
13757-1:2020 
Pages:270 
 
ICS 35. Thông tin.   
Thiết bị văn phòng 
 
TCVN 12844-3:2019 
Thông tin và tư liệu. Nhận dạng 
bằng tần số radio (RFID) trong thư 
viện. Phần 3: Mã hóa độ dài cố định 
Số trang:35 
TCVN 11817-4:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Xác thực thực thể. Phần 4: 
Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật 
mã 
Số trang:13 
TCVN 11817-5:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Xác thực thực thể. Phần 5: 
Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết 
lộ thông tin 
Số trang:65 
TCVN 11817-6:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Xác thực thực thể. Phần 6: 
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Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ 
công 
Số trang:41 
TCVN 12852-1:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Kỹ thuật mật mã dựa trên 
đường cong elliptic. Phần 1: Tổng 
quan 
Số trang:38 
TCVN 12852-5:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Kỹ thuật mật mã dựa trên 
đường cong elliptic. Phần 5: Sinh 
đường cong elliptic 
Số trang:39 
TCVN 12853:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Bộ tạo bit ngẫu nhiên 
Số trang:153 
TCVN 12854-1:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Mật mã hạng nhẹ. Phần 1: 
Tổng quan 
Số trang:19 
TCVN 12854-2:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Mật mã hạng nhẹ. Phần 2: 
Mã khối 
Số trang:57 
TCVN 12854-3:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Mật mã hạng nhẹ. Phần 3: 
Mã dòng 
Số trang:32 
TCVN 12854-4:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Mật mã hạng nhẹ. Phần 4: 
Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối 
xứng 
Số trang:49 
TCVN 12855-2:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Lược đồ chữ ký số cho 
khôi phục thông điệp. Phần 2: Các 
cơ chế dựa trên phân tích số 
nguyên 
Số trang:64 
TCVN 12855-3:2020 
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật 
an toàn. Lược đồ chữ ký số cho 
khôi phục thông điệp. Phần 3:  Các 
cơ chế dựa trên LOGARIT rời rạc 
Số trang:77 
TCVN 12849-1:2020 
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm. 
Kiểm thử phần mềm. Phần 1: Khái 
niệm và định nghĩa 
Số trang:65 
TCVN 12849-2:2020 
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm. 
Kiểm thử phần mềm. Phần 2: Quy 
trình kiểm thử 

Số trang:68 
TCVN 12849-3:2020 
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm. 
Kiểm thử phần mềm. Phần 3: Tài 
liệu kiểm thử 
Số trang:124 
TCVN 12849-4:2020 
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm. 
Kiểm thử phần mềm. Phần 4: Các 
kỹ thuật kiểm thử 
Số trang:141 
TCVN 11777-1:2020 
Công nghệ thông tin. Hệ thống mã 
hóa hình ảnh JPEG 2000. Phần 1: 
Hệ thống mã hóa lõi 
Số trang:251 
TCVN 11795-1:2020 
Công nghệ thông tin. Mã hóa các 
đối tượng âm thanh, hình ảnh. 
Phần 1: Các hệ thống  
Số trang:153 
TCVN 12664:2019 
Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Yêu 
cầu về cơ sở dữ liệu địa chính 
Số trang:70 
TCVN 12665:2019 
Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Yêu 
cầu về cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai 
Số trang:42 
TCVN 12841:2019 
Vật liệu hình ảnh. Phim nhựa an 
toàn đã gia công. Thực hành bảo 
quản 
Số trang:36 
ISO/IEC 29184:2020 
Information technology — Online 
privacy notices and consent 
Pages: 25 
ISO/TR 23244:2020 
Blockchain and distributed ledger 
technologies — Privacy and 
personally identifiable information 
protection considerations 
Pages: 17 
ISO/IEC 19516:2020 
Information technology — Object 
management group — Interface 
definition language (IDL) 4.2 
Pages: 105 
ISO/IEC 23396:2020 
Systems and software engineering 
— Capabilities of review tools 
Pages: 31 
ISO/IEC TR 23187:2020 
Information technology — Cloud 
computing — Interacting with 
cloud service partners (CSNs) 
Pages: 34 
ISO/IEC 18477-1:2020 
Information technology — Scalable 
compression and coding of 

continuous-tone still images — 
Part 1: Core coding system 
specification 
Pages: 17 
Replaces: ISO/IEC 18477-1:2015 
ISO/IEC 18013-2:2020 
Personal identification — ISO-
compliant driving licence — Part 2: 
Machine-readable technologies 
Pages: 66 
Replaces: ISO/IEC 18013-
2:2008/Cor 1:2011 
ISO/IEC 30107-4:2020 
Information technology — 
Biometric presentation attack 
detection — Part 4: Profile for 
testing of mobile devices 
Pages: 10 
ISO/IEC 23093-4:2020 
Information technology — Internet 
of media things — Part 4: 
Reference software and 
conformance 
Pages: 8 
ISO/IEC 30193:2020 
Information technology — 
Digitally recorded media for 
information interchange and 
storage — 120 mm Triple Layer 
(100,0 Gbytes per disk) BD 
Rewritable disk 
Pages: 270 
Replaces: ISO/IEC 30193:2016 
ISO/IEC 15963-1:2020 
Information technology — Radio 
frequency identification for item 
management — Part 1: Unique 
identification for RF tags 
numbering systems 
Pages: 16 
Replaces: ISO/IEC 15963:2009 
ISO/IEC 23736-5:2020 
Information technology — Digital 
publishing — EPUB 3.0.1 — Part 5: 
Media overlays 
Pages: 34 
ISO/IEC TR 19583-23:2020 
Information technology — 
Concepts and usage of metadata — 
Part 23: Data element exchange 
(DEX) for a subset of ISO/IEC 
11179-3 
Pages: 38 
ISO 23387:2020 
Building information modelling 
(BIM) — Data templates for 
construction objects used in the 
life cycle of built assets — 
Concepts and principles 
Pages: 17 
ISO/TS 19163-2:2020 
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Geographic information — Content 
components and encoding rules for 
imagery and gridded data — Part 
2: Implementation schema 
Pages: 15 
ISO/TR 21835:2020 
Health informatics — Personal 
health data generated on a daily 
basis 
Pages: 22 
ISO 17572-4:2020 
Intelligent transport systems (ITS) 
— Location referencing for 
geographic databases — Part 4: 
Precise relative location references 
(precise relative profile) 
Pages: 28 
ISO 22418:2020 
Intelligent transport systems — 
Fast service announcement 
protocol (FSAP) for general 
purposes in ITS 
Pages: 55 
Replaces: ISO 22418:2018 
ISO/TS 17573-2:2020 
Electronic fee collection — System 
architecture for vehicle related 
tolling — Part 2: Vocabulary 
Pages: 24 
ISO/IEC 30145-3:2020 
Information technology — Smart 
City ICT reference framework — 
Part 3: Smart city engineering 
framework 
Pages: 16 
BS EN 50600-4-6:2020 
Information technology. Data 
centre facilities and 
infrastructures. Energy Reuse 
Factor 
Paeges: 24 
BS EN 1332-3:2020 
Identification card systems. User 
Interface. Key pads 
Paeges: 22 
Replaces: BS EN 1332-3:2008 
BS ISO 22172-1:2020 
Agricultural vehicles. Standardized 
access to repair and maintenance 
information (RMI). User interface 
requirements for web-based 
information systems 
Paeges: 34 
BS EN IEC 62541-7:2020 
OPC unified architecture. Profiles 
Paeges: 132 
Replaces: BS EN 62541-7:2015 
PD ISO/IEC TR 11801-
9909:2020 
Information technology. Generic 
cabling for customer premises. 
Evaluation of balanced cabling in 

support of 25 Gbit/s for reach 
greater than 30 metres 
Paeges: 24 
BS ISO/IEC 14443-2:2020 
Cards and security devices for 
personal identification. Contactless 
proximity objects. Radio frequency 
power and signal interface 
Paeges: 56 
Replaces:   
BS ISO/IEC 14443-2:2016 
BS ISO/IEC 10373-6:2020 
Cards and security devices for 
personal identification. Test 
methods. Contactless proximity 
objects 
Paeges: 468 
Replaces: BS ISO/IEC 10373-
6:2016+A3:2018 
BS ISO 23504-1:2020 
Document management 
applications. Raster image 
transport and storage. Use of ISO 
32000 (PDF/R-1) 
Paeges: 24 
BS ISO/IEC 19757-7:2020 
Information technology. Document 
Schema Definition Languages 
(DSDL). Character Repertoire 
Description Language (CREPDL) 
Paeges: 24 
Replaces:  
BS ISO/IEC 19757-7:2009 
BS ISO 22738:2020 
Intelligent transport systems. 
Localized communications. Optical 
camera communication 
Paeges: 34 
BS EN ISO 23387:2020 
Building information modelling 
(BIM). Data templates for 
construction objects used in the 
life cycle of built assets. Concepts 
and principles 
Paeges: 26 
ISO/IEC 20000-2:2019/ 
AMD1:2020 
Amendment 1 - Information 
technology - Service management - 
Part 2: Guidance on the application 
of service management systems 
Pages: 2 
Replaces: ISO/IEC 20000-2:2012 
ISO/IEC 18033-4:2011/ 
AMD1:2020 
Amendment 1 - Information 
technology - Security techniques - 
Encryption algorithms - Part 4: 
Stream ciphers – ZUC 
Pages: 12 
Replaces: ISO/IEC 18033-
4:2005/AMD1:2009 

ISO/IEC 10373-6:2020 
Cards and security devices for 
personal identification - Test 
methods - Part 6: Contactless 
proximity objects 
Pages: 459 
Replaces: ISO/IEC 10373-6:2016 
ISO/IEC 14443-2:2020 
Cards and security devices for 
personal identification - 
Contactless proximity objects - 
Part 2: Radio frequency power and 
signal interface 
Pages: 47 
Replaces: ISO/IEC 14443-2:2016 
ISO/IEC 14443-3:2018/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - Cards and security 
devices for personal identification 
- Contactless proximity objects - 
Part 3: Initialization and 
anticollision - Enhancements for 
harmonization 
Pages: 2 
Replaces: ISO/IEC 14443-3:2016 
ISO/IEC 14443-4:2018/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - Cards and security 
devices for personal identification 
- Contactless proximity objects - 
Part 4: Transmission protocol - 
Enhancements for harmonization 
Pages: 3 
Replaces: ISO/IEC 14443-4:2016 
ISO/IEC 19757-7:2020 
Information technology - 
Document Schema Definition 
Languages (DSDL) - Part 7: 
Character Repertoire Description 
Language (CREPDL) 
Pages: 2 
Replaces: ISO/IEC 19757-
7:2009/COR1:2015 
DIN EN ISO/IEC 27006 
Information technology - Security 
techniques - Requirements for 
bodies providing audit and 
certification of information 
security management systems 
(ISO/IEC 27006:2015 including 
Amd.1:2020); German and English 
version prEN ISO/IEC 27006:2020 
Pages:99 
DIN EN ISO/IEC 19790 
Information technology - Security 
techniques - Security requirements 
for cryptographic modules 
(ISO/IEC 19790:2012, Corrected 
version 2015-12); German version 
EN ISO/IEC 19790:2020 
Pages:89 
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Replaces:DIN EN ISO/IEC 19790 
(2020-03) 
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 version EN ISO/IEC 
27018:2020 
Pages:41 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 27018 
(2020-02)*DIN ISO/IEC 27018 
(2017-08) 
DIN EN ISO/IEC 29147 
Information technology - Security 
techniques - Vulnerability 
disclosure (ISO/IEC 29147:2018); 
German version EN ISO/IEC 
29147:2020 
Pages:46 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 29147 
(2020-01) 
DIN EN ISO/IEC 25066 
Systems and software engineering 
- Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation 
(SQuaRE) - Common Industry 
Format (CIF) for Usability - 
Evaluation Report (ISO/IEC 
25066:2016); German version EN 
ISO/IEC 25066:2019 
Pages:57 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 25066 
(2019-05) 
DIN EN IEC 61158-6-23 
Industrial communication 
networks - Fieldbus specifications 
- Part 6-23: Application layer 
protocol specification - Type 23 
elements (IEC 61158-6-23:2019); 
English version EN IEC 61158-6-
23:2019, only on CD-ROM 
Pages:237 
Replaces:DIN EN 61158-6-23 
(2015-09)*DIN EN 61158-600 
(2017-12, t) 
DIN EN IEC 61784-1 
Industrial communication 
networks - Profiles - Part 1: 
Fieldbus profiles (IEC 61784-
1:2019); English version EN IEC 
61784-1:2019, only on CD-ROM 
Pages:392 
Replaces:DIN EN 61784-1 (2015-
02)*DIN EN 61784-1 (2018-02) 
DIN CEN/TS 16931-7 
Electronic invoicing - Part 7: 
Methodology for the development 
and use of EN 16931-1 compliant 

structured Core Invoice Usage 
Specifications; German version 
CEN/TS 16931-7:2020 
Pages:40 
 
ICS 37. Quang học. Chụp 
ảnh. Điện ảnh. In 
 
ISO 22576:2020 
Optics and photonics — Optical 
materials and components — 
Specification of calcium fluoride 
used in the infrared spectrum 
Pages: 5 
ASTM D7468 - 20  
Standard Test Method for 
Cummins ISM Test 
 Pages: 37 
Replaces: ASTM D7468-19 
DIN 58739-6 
Production in optical engineering - 
Workpiece receptions for optics - 
Part 6: Precision blocking pieces 
with cylindrical fitting dimension 
25 mm 
Pages:11 
DIN 58741-7 
Production in optical engineering - 
Diamond impregnated cup wheels 
- Part 7: Combinable shape 
grinding discs 
Pages:10 
DIN 58762-1 
Production in optical engineering - 
Sintered diamond abrasive body - 
Part 1: Grinding lips for cup wheels 
- Dimensions 
Pages:9 
DIN 58767 
Production in optical engineering - 
Fitting dimensions for tools and 
workpiece chucks with cylindrical 
fitting 
Pages:6 
DIN ISO 18948 
Imaging materials - Photo books - 
Test methods for permanence and 
durability (ISO 18948:2018); Text 
in German and English 
Pages:87 
 
ICS 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 

ICS 43. Đường bộ 
 
TCVN 12671-2:2019 
Cáp sạc dùng cho xe điện có điện 
áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV. 
Phần 2: Phương pháp thử nghiệm 
Số trang:15 
TCVN 12671-3:2019 
Cáp sạc dùng cho xe điện có điện 
áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV. 
Phần 3: Cáp sạc điện xoay chiều 
theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 
61851-1 có điện áp danh định đến 
và bằng 450/750 V 
Số trang:16 
ISO 4926:2020 
Road vehicles — Hydraulic braking 
systems — Non-petroleum-based 
reference fluid 
Pages: 2 
ISO/TS 7637-4:2020 
Road Vehicles — Electrical 
disturbance by conduction and 
coupling — Part 4: Electrical 
transient conduction along 
shielded high voltage supply lines 
only 
Pages: 24 
ISO/TS 4210-10:2020 
Cycles — Safety requirements for 
bicycles — Part 10: Safety 
requirements for electrically 
power assisted cycles (EPACs) 
Pages: 125 
ISO 6621-2:2020 
Internal combustion engines — 
Piston rings — Part 2: Inspection 
measuring principles 
Pages: 30 
Replaces: ISO 6621-2:2003 
ISO/TS 12103-3:2020 
Road vehicles — Test 
contaminants for filter evaluation 
— Part 3: Soot contaminant 
Pages: 16 
ISO 15500-16:2020 
Road vehicles — Compressed 
natural gas (CNG) fuel system 
components — Part 16: Rigid fuel 
line in stainless steel 
Pages: 4 
Replaces: ISO 15500-16:2012 
ISO 15500-6:2020 
Road vehicles — Compressed 
natural gas (CNG) fuel system 
components — Part 6: Automatic 
valve 
Pages: 6 
Replaces: ISO 15500-6:2012 
ISO 19724:2020 
Gasoline engines with direct 
injection — Cleanliness 
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assessment of fuel injection 
equipment 
Pages: 7 
Replaces: ISO 19724:2016 
BS ISO 1585:2020 
Road vehicles. Engine test code. 
Net power 
Paeges: 40 
BS ISO 25981:2020 
Road vehicles. Connectors for the 
electrical connection of towing and 
towed vehicles. Connectors for 
electronically monitored charging 
systems with 12 V or 24 V nominal 
supply voltage 
Paeges: 18 
Replaces: BS ISO 25981:2008 
BS ISO 19453-6:2020 
Road vehicles. Environmental 
conditions and testing for electrical 
and electronic equipment for drive 
system of electric propulsion 
vehicles. Traction battery packs 
and systems 
Paeges: 56 
BS ISO 21780:2020 
Road vehicles. Supply voltage of 48 
V. Electrical requirements and 
tests 
Paeges: 54 
PD ISO/TS 4210-10:2020 
Cycles. Safety requirements for 
bicycles. Safety requirements for 
electrically power assisted cycles 
(EPACs) 
Paeges: 134 
BS ISO 23132:2020 
Road vehicles. Extended Vehicle 
(ExVe) time critical applications. 
General requirements, definitions 
and classification methodology of 
timeconstrained situations related 
to Road and ExVe Safety (RExVeS) 
Paeges: 32 
BS ISO 4925:2020 
Road vehicles. Specification of non-
petroleum-based brake fluids for 
hydraulic systems 
Paeges: 34 
Replaces: BS ISO 4925:2005 
BS ISO 4926:2020 
Road vehicles. Hydraulic braking 
systems. Non-petroleum-based 
reference fluid 
Paeges: 10 
Replaces: BS ISO 4926:2006 
BS ISO 15500-16:2020 
Road vehicles. Compressed natural 
gas (CNG) fuel system components. 
Rigid fuel line in stainless steel 
Paeges: 14 
Replaces:  

BS ISO 15500-16:2012+A1:2016 
BS ISO 15500-19:2020 
Road vehicles. Compressed natural 
gas (CNG) fuel system components. 
Fittings 
Paeges: 14 
Replaces:   
BS ISO 15500-19:2012+A1:2016 
BS ISO 15500-9:2020 
Road vehicles. Compressed natural 
gas (CNG) fuel system components. 
Pressure regulator 
Paeges: 16 
Replaces:  
BS ISO 15500-9:2012+A1:2016 
BS ISO 15500-6:2020 
Road vehicles. Compressed natural 
gas (CNG) fuel system components. 
Automatic valve 
Paeges: 16 
Replaces:  
BS ISO 15500-6:2012+A1:2016 
BS ISO 15500-3:2020 
Road vehicles. Compressed natural 
gas (CNG) fuel system components. 
Check valve 
Paeges: 14 
Replaces:  
BS ISO 15500-3:2012+A1:2016 
BS ISO 15500-18:2020 
Road vehicles. Compressed natural 
gas (CNG) fuel system components. 
Filter 
Paeges: 14 
Replaces:    
BS ISO 15500-18:2012+A1:2016 
ASTM D8291 - 20a  
Standard Test Method for 
Evaluation of Performance of 
Automotive Engine Oils in the 
Mitigation of Low-Speed, 
Preignition in the Sequence IX 
Gasoline Turbocharged Direct-
Injection, Spark-Ignition Engine 
Pages: 57 
Replaces: ASTM  D8291-19 
DIN EN ISO 18541-1 
Road vehicles - Standardized 
access to automotive repair and 
maintenance information (RMI) - 
Part 1: General information and 
use case Definition (ISO/DIS 
18541-1:2020); German and 
English version prEN ISO 18541-
1:2020 
Pages:106 
DIN EN ISO 18541-2 
Road vehicles - Standardized 
access to automotive repair and 
maintenance information (RMI) - 
Part 2: Technical requirements 
(ISO/DIS 18541-2:2020); German 

and English version prEN ISO 
18541-2:2020 
Pages:86 
DIN EN ISO 18541-3 
Road vehicles - Standardized 
access to automotive repair and 
maintenance information (RMI) - 
Part 3: Functional user interface 
requirements (ISO/DIS 18541-
3:2020); German and English 
version prEN ISO 18541-3:2020 
Pages:39 
DIN EN ISO 18541-4 
Road vehicles - Standardized 
access to automotive repair and 
maintenance information (RMI) - 
Part 4: Conformance test (ISO/DIS 
18541-4:2020); German and 
English version prEN ISO 18541-
4:2020 
Pages:197 
DIN EN 16990 
Light motorized vehicles for the 
transportation of persons and 
goods and related facilities and not 
subject to type-approval for on-
road use - Side by Side Vehicles - 
Safety requirements and test 
methods; German version EN 
16990:2020 
Pages:97 
Replaces:DIN EN 16990 (2016-06) 
DIN EN ISO 15118-8 
Road vehicles - Vehicle to grid 
communication interface - Part 8: 
Physical layer and data link layer 
requirements for wireless 
communication (ISO/FDIS 15118-
8:2020); English version prEN ISO 
15118-8:2020 
Pages:41 
 
ICS 45. Đường sắt 
 
ISO 22888:2020 
Railway applications — Concepts 
and basic requirements for the 
planning of railway operation in 
the event of earthquakes 
Pages: 14 
ISO 19659-2:2020 
Railway applications — Heating, 
ventilation and air conditioning 
systems for rolling stock — Part 2: 
Thermal comfort 
Pages: 31 
BS EN 13715:2020 
Railway applications. Wheelsets 
and bogies. Wheels. Tread profile 
Pages:34 
Replaces:  
BS EN 13715:2006+A1:2010 
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BS EN 15328:2020 
Railway applications. Braking. 
Brake pads 
Pages:90 
PD CEN/TR 17498:2020 
Railway applications. 
Infrastructure. Rail mounted 
railway maintenance and 
inspection machines and 
associated equipment. Explanation 
of machine type and compliance, 
including acceptance processes 
Pages:38 
ASTM E2661 / E2661M - 20  
Standard Practice for Acoustic 
Emission Examination of Plate-like 
and Flat Panel Composite 
Structures Used in Aerospace 
Applications 
Pages: 19 
Replaces:  
ASTM E2661/E2661M-15 
ASTM F2490 - 20  
Standard Guide for Aircraft 
Electrical Load and Power Source 
Capacity Analysis 
 Pages: 6 
Replaces: ASTM F2490-05(2013) 
ASTM E2061 - 20  
Standard Guide for Fire Hazard 
Assessment of Rail Transportation 
Vehicles 
Pages: 29 
Replaces: ASTM E2061-18 
DIN EN 16185-1 
Railway applications - Braking 
systems of multiple unit trains - 
Part 1: Requirements and 
definitions; German version EN 
16185-1:2014+A1:2020 
Pages:60 
Replaces:DIN EN 16185-1 (2015-
03)*DIN EN 16185-1/A1 (2017-
05) 
DIN EN 15612 
Railway applications - Braking - 
Brake pipe accelerator; German 
version EN 15612:2020 
Pages:30 
Replaces:DIN EN 15612 (2011-
01)*DIN EN 15612 (2018-11) 
DIN EN 17530 
Railway applications - Interior 
glazing for rail vehicles; German 
and English version prEN 
17530:2020 
Pages:53 
DIN EN 17319 
Railway applications - 
Infrastructure - Performance 
requirements of rail fastening 

systems for tramways; German 
version EN 17319:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN 17319 (2018-12) 
 
ICS 47. Đóng tàu và trang bị 
tàu biển 
 
ISO 5480:2020 
Ships and marine technology — 
Guardrails for cargo ships 
Pages: 13 
Replaces: ISO 5480:1979 
BS ISO 11336-2:2020 
Large yachts. Strength, 
weathertightness and 
watertightness of glazed openings. 
Glazed opening integrated into 
adjacent structure (elastically 
bonded to bulkhead or shell) 
design criteria, structural support, 
installation and testing 
Pages:46 
BS ISO 21562:2020 
Ships and marine technology. 
Bunker fuel mass flow meters on 
receiving vessel. Requirements 
Pages:22 
DIN 83407-2 
Closing devices (fasteners) and 
fork plates for ship's equipment - 
Part 2: Made of aluminium 
Pages:15 
Replaces: 
DIN 83407-2 (2019-08) 
DIN 83406-1 
Hinges for ships equipment - Part 
1: Short type made of steel 
Pages:13 
Replaces:DIN 83406-1 (2001-
05)*DIN 83406-1 (2019-08) 
DIN 83406-2 
Hinges for ships equipment - Part 
2: Long type made of steel 
Pages:13 
Replaces:DIN 83406-2 (2001-
05)*DIN 83406-2 (2019-08) 
DIN 83406-3 
Hinges for ships equipment - Part 
3: Short type made of aluminium 
Pages:13 
Replaces: 
DIN 83406-3 (2019-08) 
DIN 83406-4 
Hinges for ships equipment - Part 
4: Long type made of aluminium 
Pages:13 
Replaces: 
DIN 83406-4 (2019-08) 
DIN EN IEC 63173-1 

Maritime navigation and 
radiocommunication equipment 
and systems - Data Interface - Part 
1: S-421 Route Plan Based on S-
100 (IEC 80/948/CD:2019); Text 
in German and English 
Pages:571 
Replaces: 
DIN EN 63173 (2019-02) 
DIN EN ISO 11105 
Small craft - Ventilation of petrol 
engine and/or petrol tank 
compartments (ISO 11105:2020); 
German version EN ISO 
11105:2020 
Pages:19 
Replaces:DIN EN ISO 11105 (1997-
07)*DIN EN ISO 11105 (2018-
10)*DIN EN ISO 11105/A100 
(2017-12) 
DIN EN ISO 13590 
Small craft - Personal watercraft - 
Construction and system 
installation requirements (ISO/DIS 
13590:2020); German and English 
version prEN ISO 13590:2020 
Pages:72 
DIN EN ISO 9094 
Small craft - Fire protection 
(ISO/DIS 9094:2020); German and 
English version prEN ISO 
9094:2020 
Pages:77 
DIN EN ISO 6185-4 
Inflatable boats - Part 4: Boats with 
a hull length of between 8 m and 
24 m with a motor power rating of 
15 kW and greater (ISO 6185-
4:2011, Corrected version 2014-
08-01); German version EN ISO 
6185-4:2018 
Pages:46 
Replaces: 
DIN EN ISO 6185-4 (2019-06) 
 
ICS 49. Máy bay và  
tàu vũ trụ 
 
ISO 8788:2020 
Aerospace — Nuts, metric — 
Tolerances of form and position 
Pages: 19 
Replaces: ISO 8788:2000 
BS ISO 24917:2020 
Space systems. General test 
requirements for launch vehicles 
Pages:46 
Replaces:  BS ISO 24917:2010 
BS EN 17350:2020 
SCM. Scheduling and Commanding 
Message. Standard 
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Pages: 68 
BS EN 4234:2020 
Aerospace series. Clamps, worm 
drive. Dimensions, masses 
Pages:14 
Replaces: BS EN 4234:2015 
DIN EN 9215 
Programme Management - 
Definition Justification and 
Qualification - A guide to drawing 
up the definition justification plan 
and of the definition justification 
dossier; English version prEN 
9215:2020 
Pages:35 
DIN EN 4860 
Aerospace series - Environmental 
testing - Test Xb: Abrasion of 
markings, letterings, surfaces and 
materials caused by rubbing 
fingertips and hands; English 
version prEN 4860:2020 
Pages:22 
DIN EN 4890 
Aerospace series - Steel 
X4CrNiMo16-5-1 - Air melted - 
Hardened and tempered - Sheets - 
0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm - 900 MPa ≤ 
Rm ≤ 1050 MPa; English version 
prEN 4890:2020 
Pages:11 
DIN EN 4496 
Aerospace series - Screw, 100° 
countersunk normal head, offset 
cruciform recess, close tolerance 
normal shank, short thread, in 
titanium alloy, anodized, with 
aluminium pigmented coating - 
Classification: 1100 MPa (at 
ambient temperature)/315 °C; 
German and English version prEN 
4496:2020 
Pages:25 
DIN 65179 
Aerospace series - Countersunk 
head bolts, close tolerance, with 
internal offset cruciform ribbed 
drive and MJ thread, short thread 
length, titanium alloy - Nominal 
tensile strength 1 100 MPa, for 
temperatures up to 315 °C; Text in 
German and English 
Pages:20 
Replaces:DIN 65179 (1993-
12)*DIN 65179 (2019-12) 
DIN 65268 
Aerospace series - Hexagon bolts, 
with MJ thread, short thread, 
titanium alloy, nominal tensile 
strength 1 100 MPa, for 
temperatures up to 315 °C 
Pages:10 

Replaces:DIN 65268 (2011-
05)*DIN 65268 (2019-12) 
DIN 65316 
Aerospace series - Countersunk 
head bolts, close tolerance, with 
internal offset cruciform ribbed 
drive and MJ thread, short thread 
length, corrosion-resisting steel - 
Nominal tensile strength 1 100 
MPa, for temperatures up to 425 
°C; Text in German and English 
Pages:20 
Replaces:DIN 65316 (1993-
12)*DIN 65316 (2019-12) 
DIN EN 4161 
Aerospace series - Screws, pan 
head, offset cruciform recess, 
coarse tolerance normal shank, 
long thread, in alloy steel, 
cadmium plated - Classification: 1 
100 PMa (at ambient 
temperature)/235 °C; German and 
English version EN 4161:2019 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 4161 (2010-
08)*DIN EN 4161 (2019-03) 
DIN EN 7010 
Aerospace series - Configuration - 
Definition and designation for 
product standards for externally 
threaded fasteners; German and 
English version EN 7010:2020 
Pages:81 
Replaces:DIN EN 7010 (2019-07) 
DIN EN 4035 
Aerospace series - Rod end, 
adjustable, with self-aligning 
double row ball bearing, in 
corrosion resisting steel, reduced 
internal radial clearance and 
threaded shank in titanium alloy - 
Dimensions and loads; German and 
English version FprEN 4035:2020 
Pages:27 
 
ICS 53. Thiết bị vận chuyển 
vật liệu 
 
TCVN 12856:2020 
Thiết bị vận chuyển liên tục và các 
hệ thống. Yêu cầu an toàn và yêu 
cầu tương thích điện từ (EMC) cho 
thiết bị lưu trữ vật liệu rời trong 
silo, bunke, thùng chứa và phễu 
chứa 
Số trang:51 
ISO 22915-5:2020 
Industrial trucks — Verification of 
stability — Part 5: Single-side-
loading trucks 
Pages: 9 

Replaces: ISO 22915-5:2014 
BS EN 1175:2020 
Safety of industrial trucks. 
Electrical/electronic requirements 
Pages:106 
Replaces: BS EN 1175-
1:1998+A1:2010, BS EN 1175-
2:1998+A1:2010, BS EN 1175-
3:1998+A1:2010 
DIN 685-5 
Round steel link chains, 
components and accessories - Part 
5: Utilization of chain slings and 
hoist chains; Text in German and 
English 
Pages:60 
Replaces:DIN 685-5 (1981-
11)*DIN 685-5 (2017-04) 
DIN EN ISO 5010 
Earth-moving machinery - 
Wheeled machines - Steering 
requirements (ISO 5010:2019); 
German version EN ISO 5010:2019 
Pages:30 
Replaces:DIN EN 12643 (2014-
09)*DIN EN ISO 5010 (2018-10) 
 
ICS 55. Bao gói và  
phân phối hàng hóa 
 
ASTM E398 - 20  
Standard Test Method for Water 
Vapor Transmission Rate of Sheet 
Materials Using Dynamic Relative 
Humidity Measurement 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E398-13 
ASTM F2824 - 10(2020)  
Standard Test Method for 
Mechanical Seal Strength Testing 
for Round Cups and Bowl 
Containers with Flexible Peelable 
Lids 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2824-10(2015) 
ASTM F2054 / F2054M - 
13(2020)  
Standard Test Method for Burst 
Testing of Flexible Package Seals 
Using Internal Air Pressurization 
Within Restraining Plates 
Pages: 8 
Replaces:  
ASTM F2054/F2054M-13 
ASTM D3892 - 15(2020)  
Standard Practice for 
Packaging/Packing of Plastics 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D3892-15 
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DIN 55404 
Packaging test - Method of test for 
determining the pattern repeat of 
flexible packaging materials 
Pages:6 
Replaces: DIN 55404 (2014-
02)*DIN 55404 (2020-01) 
DIN EN ISO 12822 
Glass packaging - 26 H 126 crown 
finish - Dimensions (ISO 
12822:2020); German version EN 
ISO 12822:2020 
Pages:14 
Replaces: DIN EN 14635 (2010-
11)*DIN EN ISO 12822 (2018-09) 
 
ICS 59. Dệt và da 
 
ISO 21915-3:2020 
Textiles — Qualitative and 
quantitative analysis of some 
cellulose fibres (lyocell, cupro) and 
their blends — Part 3: Blend 
quantification using spectral 
analysis method 
Pages: 11 
ISO 2647:2020 
Wool — Determination of 
percentage of medullated fibres by 
the projection microscope 
Pages: 6 
Replaces: ISO 2647:1973 
ISO 13365-2:2020 
Leather — Chemical determination 
of the preservative (TCMTB, PCMC, 
OPP, OIT) content in leather by 
liquid chromatography — Part 2: 
Artificial perspiration extraction 
method 
Pages: 7 
Replaces: ISO 13365-2:2011 
ISO 20136:2020 
Leather — Determination of 
degradability by micro-organisms 
Pages: 24 
Replaces: ISO 20136:2017 
BS ISO 2647:2020 
Wool. Determination of percentage 
of medullated fibres by the 
projection microscope 
Pages:14 
BS ISO 10119:2020 
Carbon fibre. Determination of 
density 
Pages:22 
Replaces: BS ISO 10119:2002 
BS EN ISO 20136:2020 
Leather. Determination of 
degradability by micro-organisms 
Pages:34 
Replaces: BS EN ISO 20136:2017 
BS EN ISO 1833-25:2020 

Textiles. Quantitative chemical 
analysis. Mixtures of polyester 
with certain other fibres (method 
using trichloroacetic acid and 
chloroform) 
Pages:12 
Replaces: BS EN ISO 1833-25:2013 
ASTM D5867 - 12(2020)  
Standard Test Methods for 
Measurement of Physical 
Properties of Raw Cotton by 
Cotton Classification Instruments 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5867-12e1 
ASTM D5866 - 12(2020)  
Standard Test Method for Neps in 
Cotton Fibers 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D5866-12 
ASTM D1441 - 12(2020)  
Standard Practice for Sampling 
Cotton Fibers for Testing 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D1441-12 
ASTM D3217 / D3217M - 20  
Standard Test Methods for 
Breaking Tenacity of Manufactured 
Textile Fibers in Loop or Knot 
Configurations 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM D3217/D3217M-15 
ASTM D2257 - 20  
Standard Test Method for 
Extractable Matter in Textiles 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2257-98(2012) 
ASTM D4685 / D4685M - 
15(2020)  
Standard Test Method for Pile 
Fabric Abrasion 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM D4685/D4685M-15 
ASTM D3514 / D3514M - 
16(2020)  
Standard Test Method for Pilling 
Resistance and Other Related 
Surface Changes of Textile Fabrics: 
Elastomeric Pad 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM D3514/D3514M-16 
ASTM D2594 - 20  
Standard Test Method for Stretch 
Properties of Knitted Fabrics 
Having Low Power 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2594-04(2016) 
ASTM D7238 - 20  
Standard Test Method for Effect of 
Exposure of Unreinforced 

Polyolefin Geomembrane Using 
Fluorescent UV Condensation 
Apparatus 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7238-06(2017) 
ASTM D6693 / D6693M - 20  
Standard Test Method for 
Determining Tensile Properties of 
Nonreinforced Polyethylene and 
Nonreinforced Flexible 
Polypropylene Geomembranes 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6693/D6693M-
04(2015)e1 
ASTM D2096 - 11(2019)e1  
Standard Test Method for 
Colorfastness and Transfer of 
Color in the Washing of Leather 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2096-11(2019) 
DIN EN ISO 1833-28 
Textiles - Quantitative chemical 
analysis - Part 28: Mixtures of 
chitosan with certain other fibres 
(method using diluted acetic acid) 
(ISO 1833-28:2019); German 
version EN ISO 1833-28:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 1833-28 
(2020-01) 
DIN EN 17323 
Geosynthetics - Determination of 
tensile properties of Polymeric 
Geosynthetic Barriers; German 
version EN 17323:2020 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 17323 (2018-11) 
DIN EN ISO 3376 
Leather - Physical and mechanical 
tests - Determination of tensile 
strength and percentage 
elongation (ISO 3376:2020); 
German version EN ISO 3376:2020 
Pages:14 
Replaces:DIN EN ISO 3376 (2012-
03)*DIN EN ISO 3376 (2019-02) 
 
ICS 61. May mặc 
 
TCVN 12734:2019 
Giầy dép. Phương pháp thử đế 
ngoài. Độ bền xé khi đâm kim 
Số trang:8 
TCVN 12735:2019 
Giầy dép. Phương pháp thử đế 
ngoài. Xác định độ bền xé tách và 
độ bền tách lớp 
Số trang:10 
TCVN 12736:2019 
Giầy dép. Phương pháp thử đế 
trong. Độ bền xé đường may 
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Số trang:8 
DIN EN 17528 
Clothing - physiological effects - 
Measurement of water vapour 
resistance by means of a sweating 
manikin; German and English 
version prEN 17528:2020 
Pages:51 
DIN 10524 
Food hygiene - Work wear in food 
business 
Pages:17 
Replaces:DIN 10524 (2019-12) 
DIN EN ISO 16186 
Footwear - Critical substances 
potentially present in footwear and 
footwear components - 
Determination of dimethyl 
fumarate (DMFU) in footwear 
materials (ISO/DIS 16186:2020); 
German and English version prEN 
ISO 16186:2020 
Pages:28 
DIN EN ISO 19577 
Footwear - Critical substances 
potentially present in footwear and 
footwear components - 
Determination of Nitrosamines 
(ISO 19577:2019); German version 
EN ISO 19577:2019 
Pages:18 
Replaces:DIN EN ISO 19577 (2020-
03) 
 
ICS 65. Nông nghiệp 
 
TCVN 12466-1:2018 
Vịt giống hướng thịt. Phần 1: Vịt 
star 76 
Số trang:14 
TCVN 12466-2:2018 
Vịt giống hướng thịt. Phần 2: Vịt 
star 53 
Số trang:14 
TCVN 12466-3:2018 
Vịt giống hướng thịt. Phần 3: Vịt 
SUPER M 
Số trang:14 
TCVN 12466-4:2018 
Vịt giống hướng thịt. Phần 4: Vịt 
M14 
Số trang:14 
TCVN 12467-1:2018 
Vịt giống hướng trứng. Phần 1: Vịt 
CV2000 
Số trang:14 
TCVN 12467-2:2018 
Vịt giống hướng trứng. Phần 2: Vịt 
TsN15 
Số trang:14 
TCVN 12467-3:2018 

Vịt giống hướng trứng. Phần 3: Vịt 
mốc 
Số trang:14 
TCVN 12467-4:2018 
Vịt giống hướng trứng. Phần 4: Vịt 
KHAKI CAMPELL 
Số trang: 
13 
TCVN 12467-5:2018 
Vịt giống hướng trứng. Phần 5: Vịt 
cỏ 
Số trang:13 
TCVN 12468-1:2018 
Vịt giống kiêm dụng. Phần 1: Vịt 
bầu quỳ 
Số trang:14 
TCVN 12468-2:2018 
Vịt giống kiêm dụng. Phần 2: Vịt 
biển 
Số trang:14 
TCVN 12468-3:2018 
Vịt giống kiêm dụng. Phần 3: Vịt cổ 
lũng 
Số trang:14 
TCVN 12468-4:2018 
Vịt giống kiêm dụng. Phần 4: Vịt 
đốm 
Số trang:14 
TCVN 12468-5:2018 
Vịt giống kiêm dụng. Phần 5: Vịt 
bầu 
Số trang:14 
TCVN 12469-1:2018 
Gà giống nộ. Phần 1: Gà ác 
Số trang:14 
TCVN 12469-2:2018 
Gà giống nội. Phần 2: Gà mía 
Số trang:14 
TCVN 12469-3:2018 
Gà giống nội. Phần 3: Gà hồ 
Số trang:14 
TCVN 12469-4:2018 
Gà giống nội. Phần 4: Gà ri 
Số trang:14 
TCVN 12469-5:2018 
Gà giống nội. Phần 5: Gà H'Mông 
Số trang:14 
TCVN 12469-6:2018 
Gà giống nội. Phần 6: Gà đông tảo 
Số trang:14 
ISO 10726:2020 
Portable chain-saws — Chain 
catcher — Dimensions and 
mechanical strength 
Pages: 3 
Replaces: ISO 10726:1992 
ISO 8779:2020 
Plastics piping systems — 
Polyethylene (PE) pipes for 
irrigation — Specifications 
Pages: 13 

Replaces: ISO 8779:2010/Amd 
1:2014 
BS EN 17375:2020 
Electronic cigarettes and e-liquids. 
Reference e-liquids 
Pages:12 
BS ISO 17567:2020 
Agricultural and forestry tractors 
and implements. Hydraulic power 
beyond 
Pages:20 
Replaces:  BS ISO 17567:2005 
BS EN 13525:2020 
Forestry machinery. Wood 
chippers. Safety 
Pages:80 
Replaces:   
BS EN 13525:2005+A2:2009 
ASTM F2337 - 20  
Standard Test Method for 
Treestand Fall Arrest System 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F2337-19a 
DIN EN ISO 4254-6 
Agricultural machinery - Safety - 
Part 6: Sprayers and liquid 
fertilizer distributors (ISO 4254-
6:2020); German version EN ISO 
4254-6:2020 
Pages:42 
Replaces:DIN EN ISO 4254-6 
(2011-10)*DIN EN ISO 4254-6 
(2017-05) 
DIN EN 13525 
Forestry machinery - Wood 
chippers - Safety; German version 
EN 13525:2020 
Pages:77 
Replaces:DIN EN 13525 (2010-
05)*DIN EN 13525 (2017-01) 
DIN ISO 20193 
Tobacco and tobacco products - 
Determination of the width of the 
strands of cut tobacco (ISO 
20193:2019); Text in German and 
English 
Pages:24 
DIN ISO 22634-2 
Cigarettes - Determination of 
benzo[a]pyrene in cigarette 
mainstream smoke using GC/MS - 
Part 2: Method using cyclohexane 
as extraction solvent (ISO 22634-
2:2019); Text in German and 
English 
Pages:30 
Replaces: 
DIN ISO 22634-2 (2018-12) 
DIN ISO 2965 
Materials used as cigarette papers, 
filter plug wrap and filter joining 
paper, including materials having a 
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discrete or oriented permeable 
zone and materials with bands of 
differing permeability - 
Determination of air permeability 
(ISO 2965:2019); Text in German 
and English 
Pages:67 
 
ICS 67. Thực phẩm 
 
TCVN 12572:2018 
Mật ong. Xác định dư lượng nhóm 
FLUOROQUINOLONE 
(ENROFLOXACIN, FLUMEQUINE 
NORFLOXACIN, CIPROFLOXACIN) 
bằng kỹ thuật sắc kỹ lỏng khối phổ 
hai lần (LC-MS/MS)  
Số trang:14 
ISO/TS 21569-3:2020 
Horizontal methods for molecular 
biomarker analysis — Methods of 
analysis for the detection of 
genetically modified organisms 
and derived products — Part 3: 
Construct-specific real-time PCR 
method for detection of P35S-pat-
sequence for screening for 
genetically modified organisms 
Pages: 14 
Replaces: ISO/TS 21569-3:2015 
ISO 6647-1:2020 
Rice — Determination of amylose 
content — Part 1: 
Spectrophotometric method with a 
defatting procedure by methanol 
and with calibration solutions of 
potato amylose and waxy rice 
amylopectin 
Pages: 11 
Replaces: ISO 6647-1:2015 
ISO 6647-2:2020 
Rice — Determination of amylose 
content — Part 2: 
Spectrophotometric routine 
method without defatting 
procedure and with calibration 
from rice standards 
Pages: 11 
Replaces: ISO 6647-2:2015 
ISO 20984:2020 
Cornelian cherry — Specification 
and test methods 
Pages: 6 
ISO 23305:2020 
Fortified milk powders, infant 
formula and adult nutritionals — 
Determination of total biotin by 
liquid chromatography coupled 
with immunoaffinity column clean-
up extraction 
Pages: 16 
ISO 11036:2020 

Sensory analysis — Methodology 
— Texture profile 
Pages: 17 
Replaces: ISO 11036:1994 
BS EN IEC 63169:2020 
Electrical household and similar 
cooling and freezing appliances. 
Food preservation 
Pages: 26 
PD ISO/TS 20224-3:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. 
Porcine DNA detection method 
Pages:26 
PD ISO/TS 20224-4:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. 
Chicken DNA detection method 
Pages: 24 
PD ISO/TS 20224-1:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. Bovine 
DNA detection method 
Pages:26 
PD ISO/TS 20224-5:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. Goat 
DNA detection method 
Pages: 24 
PD ISO/TS 20224-7:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. 
Donkey DNA detection method 
Pages:24 
PD ISO/TS 20224-2:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. Ovine 
DNA detection method 
Pages:26 
PD ISO/TS 20224-6:2020 
Molecular biomarker analysis. 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR. Horse 
DNA detection method 
Pages:24 
BS ISO 20981:2020 
Asparagus. Specification and test 
methods 
Pages:18 

PD ISO/TS 23942:2020 
Determination of hydroxytyrosol 
and tyrosol content in extra virgin 
olive oils. Reverse phase high 
performance liquid 
chromatography (RP-HPLC) 
Pages:20 
DIN EN ISO 20647 
Infant formula and adult 
nutritionals - Determination of 
total iodine - Inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICP-
MS) (ISO 20647:2015); German 
version EN ISO 20647:2020 
Pages:23 
Replaces: 
DIN EN ISO 20647 (2020-02) 
DIN EN ISO 2171 
Cereals, pulses and by-products - 
Determination of ash yield by 
incineration (ISO/DIS 2171:2020); 
German and English version prEN 
ISO 2171:2020 
Pages:33 
DIN ISO 8851-1 
Butter - Determination of 
moisture, non-fat solids and fat 
contents (Routine methods) - Part 
1: Determination of moisture 
content (ISO 8851-1:2004); Text in 
German and English 
Pages:22 
DIN ISO 5546 
Caseins and caseinates - 
Determination of pH (Reference 
method) (ISO 5546:2010); Text in 
German and English 
Pages:19 
DIN EN 17251 
Foodstuffs - Determination of 
ochratoxin A in pork meat and 
derived products by IAC clean-up 
and HPLC-FLD; German version EN 
17251:2020 
Pages:23 
Replaces: 
DIN EN 17251 (2020-03) 
DIN EN 17250 
Foodstuffs - Determination of 
ochratoxin A in spices, liquorice, 
cocoa and cocoa products by IAC 
clean-up and HPLC-FLD; German 
version EN 17250:2020 
Pages:30 
Replaces: 
DIN EN 17250 (2020-03) 
DIN 10756 
Analysis of honey - Determination 
of free acidity 
Pages:10 
DIN EN 17537 
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Food processing machinery - 
Tenderizing machines - Safety and 
hygiene requirements; German 
and English version prEN 
17537:2020 
Pages:64 
DIN 11868-1 
Sampling equipments on milk 
collecting tankers - Part 1: 
Requirements, verification and 
subsequent verification 
Pages:11 
Replaces:DIN 11868-1 (2016-
03)*DIN 11868-1/A1 (2020-04) 
 
ICS 71. Hóa chất 
 
ISO/TR 14187:2020 
Surface chemical analysis — 
Characterization of nanostructured 
materials 
Pages: 45 
Replaces: ISO/TR 14187:2011 
ISO/TS 15338:2020 
Surface chemical analysis — Glow 
discharge mass spectrometry — 
Operating procedures 
Pages: 13 
Replaces: ISO/TS 15338:2009 
ISO 13067:2020 
Microbeam analysis — Electron 
backscatter diffraction — 
Measurement of average grain size 
Pages: 26 
Replaces: ISO 13067:2011 
PD CEN/TR 10317:2020 
European certified reference 
materials (EURONORM-CRMs) for 
the determination of the chemical 
composition of iron and steel 
products 
Pages:14 
Replaces: PD CEN/TR 10317:2014 
ASTM D4069 - 95(2020)  
Standard Specification for 
Impregnated Activated Carbon 
Used to Remove Gaseous Radio-
Iodines from Gas Streams 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4069-95(2014) 
ASTM C1324 - 20  
Standard Test Method for 
Examination and Analysis of 
Hardened Masonry Mortar 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1324-15 
ASTM D7951 - 20  
Standard Specification for 
Disproportionation (TDP) Toluene 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D7951-19 
ASTM E2409 - 20  

Standard Test Method for Glycol 
Impurities in Mono-, Di-, Tri- and 
Tetraethylene Glycol and in Mono- 
and Dipropylene Glycol(Gas 
Chromatographic Method) 
Pages: 11 
Replaces: ASTM E2409-13 
ASTM D7343 - 20  
Standard Practice for Optimization, 
Sample Handling, Calibration, and 
Validation of X-ray Fluorescence 
Spectrometry Methods for 
Elemental Analysis of Petroleum 
Products and Lubricants 
 Pages: 8 
Replaces: ASTM D7343-18 
ASTM D2712 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Hydrocarbon 
Impurities in High Purity 
Propylene by Gas Chromatography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D2712-18a 
ASTM D5303 - 20  
Standard Test Method for Trace 
Carbonyl Sulfide in Propylene by 
Gas Chromatography 
 Pages: 7 
Replaces: ASTM D5303-19 
ASTM D3160 - 20  
Standard Test Method for Phenol 
Content of Cumene 
(Isopropylbenzene) or AMS (α–
Methylstyrene) 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D3160-16 
ASTM D7794 - 20  
Standard Practice for Blending 
Mid-Level Ethanol Fuel Blends for 
Flexible-Fuel Vehicles with 
Automotive Spark-Ignition Engines 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D7794-18a 
JIS K 0150:2020 
Surface chemical analysis -- 
Analysis of zinc- and/or 
aluminium-based metallic coatings 
by glow-discharge optical-
emission spectrometry 
Pages: 42 
Replaces: JIS K 0150:2009 
DIN 19268 
pH-measurement - pH-
measurement of aqueous solutions 
with pH measuring chains with pH 
glass electrodes and evaluation of 
measurement uncertainty 
Pages:23 
DIN EN 15947-2 
Pyrotechnic articles - Fireworks, 
Categories F1, F2 and F3 - Part 2: 

Categories and types of firework; 
German and English version prEN 
15947-2:2020 
Pages:32 
Replaces: 
DIN EN 15947-2 (2018-10) 
DIN EN 15947-3 
Pyrotechnic articles - Fireworks, 
Categories F1, F2, and F3 - Part 3: 
Minimum labelling requirements; 
German and English version prEN 
15947-3:2020 
Pages:79 
Replaces: 
DIN EN 15947-3 (2018-10) 
DIN EN 15947-4 
Pyrotechnic articles - Fireworks, 
Categories F1, F2 and F3 - Part 4: 
Test methods; German and English 
version prEN 15947-4:2020 
Pages:77 
Replaces: 
DIN EN 15947-4 (2018-10) 
DIN EN 15947-5 
Pyrotechnic articles - Fireworks, 
Categories F1, F2 and F3 - Part 5: 
Requirements for construction and 
performance; German and English 
version prEN 15947-5:2020 
Pages:70 
Replaces: 
DIN EN 15947-5 (2018-10) 
DIN EN 351-1 
Durability of wood and wood-
based products - Preservative-
treated solid wood - Part 1: 
Classification of preservative 
penetration and retention; German 
and English version prEN 351-
1:2020 
Pages:38 
DIN EN 351-2 
Durability of wood and wood-
based products - Preservative-
treated solid wood - Part 2: 
Guidance on sampling for the 
analysis of preservative-treated 
wood; German and English version 
prEN 351-2:2020 
Pages:42 
DIN 19626 
Chemicals used for treatment of 
water intended for human 
consumption - Calcium chloride 
Pages:23 
Replaces: 
DIN 19626 (2014-12)*DIN 19626 
(2019-12) 
DIN 28154 
Shaft end for carbon and stainless 
steel agitators, for rotating 
mechanical seals - Dimensions 
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Pages:14 
DIN 28156 
Shaft end for agitators of carbon 
and stainless steel, for stuffing 
boxes - Dimensions 
Pages:10 
DIN 8902 
Pressure resistant circular sight 
glasses of soda-lime-glass 
Pages:15 
Replaces: 
DIN 8902 (1996-02)*DIN 8902 
(2019-11) 
 
ICS 73. Khai thác mỏ và 
khoáng sản 
 
TCVN 12886:2020 
Đất, đá, quặng uran. Xác định hàm 
lượng urani, thori. Phương pháp 
khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS) 
Số trang:11 
TCVN 12887:2020 
Đất, đá, quặng đất hiếm. Xác định 
hàm lượng các nguyên tố đất hiến. 
Phương pháp khối phổ plasma cảm 
ứng (ICP-MS) 
Số trang:11 
TCVN 12888-1:2020 
Mẫu thạch học. Phần 1: Yêu cầu 
chung khi gia công và phân tích 
Số trang:8 
TCVN 12889-1:2020 
Mẫu khoáng tướng. Phần 1: Yêu 
cầu chung khi gia công và phân tích 
Số trang:8 
TCVN 12862:2020 
Máy và thiết bị khai thác và gia 
công đá tự nhiên. Yêu cầu an toàn 
đối với máy cưa đá nhiều lưỡi 
Số trang:27 
TCVN 12863:2020 
Máy và thiết bị khai thác và gia 
công đá tự nhiên. An toàn. Yêu cầu 
đối với máy cắt đá bằng dây kim 
cương 
Số trang:74 
TCVN 12864:2020 
Máy và thiết bị khai thác và gia 
công đá tự nhiên.An toàn. Yêu cầu 
đối với mát cắt đá kiểu xẻ rãnh có 
lưỡi cắt gắn với xích và đai 
Số trang:22 
ISO 20360:2020 
Brown coals and lignites — 
Determination of the volatile 
matter in the analysis sample: one 
furnace method 
Pages: 12 
BS ISO 17247:2020 
Coal and coke. Ultimate analysis 
Pages:12 

Replaces: BS ISO 17247:2013 
BS ISO 334:2020 
Coal and coke. Determination of 
total sulfur. Eschka method 
Pages:16 
Replaces: BS ISO 334:2013 
 
ICS 75. Dầu mỏ 
 
TCVN 12797:2019 
Khí thiên nhiên. Phân tích mở rộng. 
Phương pháp sắc ký khí 
Số trang:33 
TCVN 12798:2019 
Khí thiên nhiên. Phương pháp tính 
nhiệt trị, khối lượng riêng, tỷ khối 
và chỉ số wobbe từ thành phần 
Số trang:65 
TCVN 12799:2019 
Lưu chất hydrocacbon nhẹ được 
làm lạnh. Lấy mẫu khí thiên nhiên 
hóa lỏng. Phương pháp liên tục và 
gián đoạn 
Số trang:26 
TCVN 12800:2019 
Khí thiên nhiên. Xác định hợp chất 
lưu huỳnh. Xác định hàm lượng lưu 
huỳnh tổng bằng phương pháp 
huỳnh quang tử ngoại 
Số trang:17 
TCVN 12801:2019 
Khí thiên nhiên. Phương pháp tính 
trị số metan 
Số trang:18 
TCVN 12802:2019 
Nhiên liệu dạng khí. Xác định hàm 
lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt 
độ điểm sương 
Số trang:20 
ISO 35102:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Arctic operations — 
Escape, evacuation and rescue 
from offshore installations 
Pages: 107 
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: 14 
ISO/TR 29662:2020 
Petroleum products and other 
liquids — Guidance for flash point 
and combustibility testing 
Pages: 15 
Replaces: ISO/TR 29662:2009 
ISO 4926:2020 

Road vehicles — Hydraulic braking 
systems — Non-petroleum-based 
reference fluid 
Pages: 2 
ISO 11960:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Steel pipes for use as 
casing or tubing for wells 
Pages: 267 
Replaces: ISO 11960:2014 
ISO 13680:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Corrosion-resistant 
alloy seamless tubular products for 
use as casing, tubing, coupling 
stock and accessory material — 
Technical delivery conditions 
Pages: 125 
Replaces: ISO 13680:2010 
ISO 5165:2020 
Petroleum products — 
Determination of the ignition 
quality of diesel fuels — Cetane 
engine method 
Pages: 20 
Replaces: ISO 5165:2017 
ISO 8222:2020 
Petroleum measurement systems 
— Calibration — Volumetric 
measures, proving tanks and field 
measures (including formulae for 
properties of liquids and 
materials) 
Pages: 70 
Replaces: ISO 8222:2002 
PD CEN/TS 17481:2020 
Bitumen and bituminous binders. 
Determination of salt content in 
bitumen. Electrical conductivity 
method 
Pages:16 
PD CEN/TS 17482:2020 
Bitumen and bituminous binders. 
Determination of acid number of 
bitumen. Potentiometric method 
Pages:16 
BS ISO 587:2020 
Coal and coke. Determination of 
chlorine using Eschka mixture 
Pages:16 
Replaces: BS 1016-106.6.1:1997, 
ISO 587:1997 
BS EN 16808:2020 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries. Safety of 
machineries. Manual elevators 
Pages:36 
BS EN ISO 5165:2020 
Petroleum products. 
Determination of the ignition 
quality of diesel fuels. Cetane 
engine method 
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Pages: 28 
Replaces: BS EN ISO 5165:2018 
ASTM D5708 - 15(2020)e1  
Standard Test Methods for 
Determination of Nickel, 
Vanadium, and Iron in Crude Oils 
and Residual Fuels by Inductively 
Coupled Plasma (ICP) Atomic 
Emission Spectrometry 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D5708-15 
ASTM D4310 - 20a  
Standard Test Method for 
Determination of Sludging and 
Corrosion Tendencies of Inhibited 
Mineral Oils 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D4310-10(2015) 
ASTM D8149 - 20  
Standard Practice for Optimization, 
Calibration, and Validation of Ion 
Chromatographic Determination of 
Heteroatoms and Anions in 
Petroleum Products and 
Lubricants 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D8149-17 
ASTM D86 - 20a  
Standard Test Method for 
Distillation of Petroleum Products 
and Liquid Fuels at Atmospheric 
Pressure 
Pages: 29 
Replaces: ASTM D86-19 
ASTM D5482 - 20a  
Standard Test Method for Vapor 
Pressure of Petroleum Products 
and Liquid Fuels (Mini Method—
Atmospheric) 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D5482-07(2013) 
ASTM D7260 - 20  
Standard Practice for Optimization, 
Calibration, and Validation of 
Inductively Coupled Plasma-
Atomic Emission Spectrometry 
(ICP-AES) for Elemental Analysis 
of Petroleum Products and 
Lubricants 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D7260-19 
ASTM D7873 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Oxidation 
Stability and Insolubles Formation 
of Inhibited Turbine Oils at 120 °C 
Without the Inclusion of Water 
(Dry TOST Method) 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D7873-13(2017) 
ASTM D3525 - 20  

Standard Test Method for Gasoline 
Fuel Dilution in Used Gasoline 
Engine Oils by Wide-Bore Capillary 
Gas Chromatography 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D3525-04(2016) 
ASTM D3228 - 20  
Standard Test Method for Total 
Nitrogen in Lubricating Oils and 
Fuel Oils by Modified Kjeldahl 
Method 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3228-08(2019) 
ASTM D943 - 20  
Standard Test Method for 
Oxidation Characteristics of 
Inhibited Mineral Oils 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D943-19 
ASTM D3336 - 20a  
Standard Test Method for Life of 
Lubricating Greases in Ball 
Bearings at Elevated Temperatures 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D3336-18 
ASTM D8111 - 20a  
Standard Test Method for 
Evaluation of Automotive Engine 
Oils in the Sequence IIIH, Spark-
Ignition Engine 
Pages: 41 
Replaces: ASTM D8111-19b 
ASTM D8048 - 20  
Standard Test Method for 
Evaluation of Diesel Engine Oils in 
T-13 Diesel Engine 
Pages: 42 
Replaces: ASTM D8048-19a 
ASTM D7216 - 20  
Standard Test Method for 
Determining Automotive Engine 
Oil Compatibility with Typical Seal 
Elastomers 
Pages: 14 
Replaces: ASTM D7216-19 
ASTM D7038 - 20  
Standard Test Method for 
Evaluation of Moisture Corrosion 
Resistance of Automotive Gear 
Lubricants 
Pages: 28 
Replaces: ASTM D7038-19 
ASTM D4054 - 20a  
Standard Practice for Evaluation of 
New Aviation Turbine Fuels and 
Fuel Additives 
Pages: 45 
Replaces: ASTM D4054-19 
ASTM D3241 - 20a  
Standard Test Method for Thermal 
Oxidation Stability of Aviation 
Turbine Fuels 

Pages: 26 
Replaces: ASTM D3241-19b 
ASTM D7566 - 20a  
Standard Specification for Aviation 
Turbine Fuel Containing 
Synthesized Hydrocarbons 
Pages: 37 
Replaces: ASTM D7566-19b 
ASTM D3606 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Benzene and 
Toluene in Spark Ignition Fuels by 
Gas Chromatography 
Pages: 27 
Replaces: ASTM D3606-17 
ASTM D1655 - 20b  
Standard Specification for Aviation 
Turbine Fuels 
Pages: 19 
Replaces: ASTM D1655-19a 
ASTM D1655 - 20b  
Standard Specification for Aviation 
Turbine Fuels 
Pages: 19 
Replaces: ASTM D1655-19a 
ASTM D7451 - 20  
Standard Test Method for Water 
Separation Properties of Light and 
Middle Distillate, and Compression 
and Spark-Ignition Engine Fuels 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D7451-19 
ASTM D5186 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of the Aromatic 
Content and Polynuclear Aromatic 
Content of Diesel Fuels By 
Supercritical Fluid 
Chromatography 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D5186-19 
ASTM D5001 - 19e1  
Standard Test Method for 
Measurement of Lubricity of 
Aviation Turbine Fuels by the Ball-
on-Cylinder Lubricity Evaluator 
(BOCLE) 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D5001-19 
JIS Z 8801-1:2019 
Test sieves -- Part 1: Test sieves of 
metal wire cloth 
Pages: 26 
Replaces: JIS Z 8801-1:2006 
DIN EN 15199-4 
Petroleum products - 
Determination of boiling range 
distribution by gas 
chromatography method - Part 4: 
Light fractions of crude oil; 
German and English version prEN 
15199-4:2020 
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Pages:66 
DIN EN ISO 4259-3 
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 (ISO 
4259-3:2020); German version EN 
ISO 4259-3:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 4259-3 
(2020-05) 
DIN 51810-4 
Testing of lubricants - 
Determination of the consistency 
of metal saponified lubricating 
greases using an oscillatory 
rheometer with a cone/plate 
system 
Pages:18 
DIN EN 228 Berichtigung 1 
Automotive fuels - Unleaded petrol 
- Requirements and test methods; 
German version EN 
228:2012+A1:2017;Corrigendum 1 
Pages:2 
DIN EN ISO 17225-5 
Solid biofuels - Fuel specifications 
and classes - Part 5: Graded 
firewood (ISO/DIS 17225-5:2020); 
German and English version prEN 
ISO 17225-5:2020 
Pages:34 
DIN EN ISO 17225-6 
Solid biofuels - Fuel specifications 
and classes - Part 6: Graded non-
woody pellets (ISO/DIS 17225-
6:2020); German and English 
version prEN ISO 17225-6:2020 
Pages:29 
DIN EN ISO 17225-7 
Solid biofuels - Fuel specifications 
and classes - Part 7: Graded non-
woody briquettes (ISO/DIS 17225-
7:2020); German and English 
version prEN ISO 17225-7:2020 
Pages:26 
DIN EN ISO 18797-2 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries - External 
corrosion protection of risers by 
coatings and linings - Part 2: 
Maintenance and field repair 
coatings for riser pipes (ISO/DIS 
18797-2:2020); English version 
prEN ISO 18797-2:2020 
Pages:74 
DIN EN ISO 20257-2 
Installation and equipment for 
liquefied natural gas - Design of 

floating LNG installations - Part 2: 
Specific FSRU issues (ISO/DIS 
20257-2:2020); German and 
English version prEN ISO 20257-
2:2020 
Pages:100 
 
ICS 77. Luyện kim 
 
ISO 4947:2020 
Steel and cast iron — 
Determination of vanadium 
content — Potentiometric titration 
method 
Pages: 10 
Replaces: ISO 4947:1986 
ISO 11960:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Steel pipes for use as 
casing or tubing for wells 
Pages: 267 
Replaces: ISO 11960:2014 
ISO 13680:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Corrosion-resistant 
alloy seamless tubular products for 
use as casing, tubing, coupling 
stock and accessory material — 
Technical delivery conditions 
Pages: 125 
Replaces: ISO 13680:2010 
BS EN ISO 4499-2:2020 
Hardmetals. Metallographic 
determination of microstructure. 
Measurement of WC grain size 
Pages: 24 
Replaces: BS EN ISO 4499-2:2010 
BS EN ISO 4499-1:2020 
Hardmetals. Metallographic 
determination of microstructure. 
Photomicrographs and description 
Pages:16 
Replaces: BS EN ISO 4499-1:2010 
BS EN ISO 4947:2020 
Steel and cast iron. Determination 
of vanadium content. 
Potentiometric titration method 
Pages:16 
Replaces: BS 6200-3.34.1:1987, EN 
24947:1991 ISO 4947:1986 
ASTM E561 - 20  
Standard Test Method 
for KR Curve Determination 
Pages: 17 
Replaces: ASTM E561-19e1 
ASTM E208 - 20  
Standard Test Method for 
Conducting Drop-Weight Test to 
Determine Nil-Ductility Transition 
Temperature of Ferritic Steels 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E208-19 

ASTM D1838 - 20  
Standard Test Method for Copper 
Strip Corrosion by Liquefied 
Petroleum (LP) Gases 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D1838-16 
ASTM A255 - 20  
Standard Test Methods for 
Determining Hardenability of Steel 
 Pages: 26 
Replaces: ASTM A255-10(2018) 
ASTM A1002 - 16(2020)  
Standard Specification for Castings, 
Nickel-Aluminum Ordered Alloy 
Pages: 2 
Replaces: ASTM A1002-16 
ASTM E703 - 20  
Standard Practice for 
Electromagnetic (Eddy Current) 
Sorting of Nonferrous Metals 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E703-14 
ASTM A1061 / A1061M - 20a  
Standard Test Methods for Testing 
Multi-Wire Steel Prestressing 
Strand 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM A1061/A1061M-16 
ASTM A484 / A484M - 20b  
Standard Specification for General 
Requirements for Stainless Steel 
Bars, Billets, and Forgings 
Pages: 14 
Replaces: ASTM A484/A484M-19 
ASTM A479 / A479M - 20  
Standard Specification for Stainless 
Steel Bars and Shapes for Use in 
Boilers and Other Pressure Vessels 
Pages: 8 
Replaces: ASTM A479/A479M-19 
ASTM A871 / A871M - 20  
Standard Specification for High-
Strength Low-Alloy Structural 
Steel Plate With Atmospheric 
Corrosion Resistance 
Pages: 3 
Replaces: ASTM A871/A871M-14 
ASTM A887 - 20  
Standard Specification for Borated 
Stainless Steel Plate, Sheet, and 
Strip for Nuclear Application 
Pages: 3 
Replaces: ASTM A887-89(2014) 
ASTM A480 / A480M - 20a  
Standard Specification for General 
Requirements for Flat-Rolled 
Stainless and Heat-Resisting Steel 
Plate, Sheet, and Strip 
Pages: 26 
Replaces: ASTM A480/A480M-19a 
ASTM A1086 - 20  
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Standard Specification for Thin-
Gauge Nonoriented Electrical Steel 
Fully Processed Types 
Pages: 6 
Replaces: ASTM A1086-13 
ASTM A573 / A573M - 20  
Standard Specification for 
Structural Carbon Steel Plates 
Pages: 3 
Replaces: ASTM A573/A573M-13 
ASTM A575 - 20  
Standard Specification for Steel 
Bars, Carbon, Merchant Quality, M-
Grades 
Pages: 3 
Replaces: ASTM A575-96(2018) 
ASTM A304 - 20  
Standard Specification for Carbon 
and Alloy Steel Bars Subject to 
End-Quench Hardenability 
Requirements 
Pages: 48 
Replaces: ASTM A304-16 
ASTM A29 / A29M - 20  
Standard Specification for General 
Requirements for Steel Bars, 
Carbon and Alloy, Hot-Wrought 
Pages: 17 
Replaces: ASTM A29/A29M-16 
ASTM A904 - 20  
Standard Specification for 50 
Nickel-50 Iron Powder Metallurgy 
Soft Magnetic Parts 
 Pages: 3 
Replaces: ASTM A904-14 
JIS G 3504:2020 
Wire rods for bridge cable 
Pages: 14 
DIN EN ISO 10113 
Metallic materials - Sheet and strip 
- Determination of plastic strain 
ratio (ISO 10113:2020); German 
version EN ISO 10113:2020 
Pages:33 
Replaces:DIN EN ISO 10113 (2014-
08)*DIN EN ISO 10113 (2017-06) 
DIN ISO 14168 
Metallic powders, excluding 
hardmetals - Method for testing 
copper-base infiltrating powders 
(ISO 14168:2011); Text in German 
and English 
Pages:18 
DIN EN ISO 13517 
Metallic powders - Determination 
of flow rate by means of a 
calibrated funnel (Gustavsson 
flowmeter) (ISO 13517:2020); 
German version EN ISO 
13517:2020 
Pages:15 

Replaces:DIN EN ISO 13517 (2013-
08)*DIN EN ISO 13517 (2019-07) 
 
ICS 79. Gỗ 
 
TCVN 12760:2019 
Gỗ xốp composite. Vật liệu chèn 
khe giãn. Phương pháp thử 
Số trang:12 
TCVN 12761:2019 
Gỗ xốp composite. Vật liệu chèn 
khe giãn. Yêu cầu kỹ thuật, bao gói 
và ghi nhãn 
Số trang:8 
TCVN 12766:2019 
Tấm lát sàn gỗ xốp composite. Xác 
định kích thước, sai lệch độ vuông 
góc và độ thẳng cạnh 
Số trang:14 
TCVN 12762:2019 
Gỗ xốp composite. Vật liệu gioăng 
đệm. Phương pháp thử 
Số trang:13 
TCVN 12763:2019 
Gỗ xốp composite. Vật liệu gioăng 
đệm. Hệ thống phân loại, các yêu 
cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn 
Số trang:12 
TCVN 12764:2019 
Gỗ xốp composite. Yêu cầu kỹ 
thuật, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn 
Số trang:7 
TCVN 12765:2019 
Gỗ xốp composite. Phương pháp 
thử 
Số trang:11 
ISO 21625:2020 
Vocabulary related to bamboo and 
bamboo products 
Pages: 9 
ASTM D3500 - 20  
Standard Test Methods for Wood 
Structural Panels in Tension 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D3500-14 
DIN EN ISO 19085-3 
Woodworking machines - Safety - 
Part 3: Numerically controlled 
(NC/CNC) boring and routing 
machines (ISO/DIS 19085-
3:2020); German and English 
version prEN ISO 19085-3:2020 
Pages:187 
DIN EN ISO 19085-10 
Woodworking machines - Safety - 
Part 10: Building site saws 
(contractor saws) (ISO 19085-
10:2018, Corrected version 2019-
12); German version EN ISO 
19085-10:2019 
Pages:52 

Replaces:DIN EN ISO 19085-10 
(2019-10) 
 
ICS 81. Thủy tinh và gốm 
 
ISO 21713:2020 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics) — 
Determination of elastic modulus 
of ceramics at high temperature by 
thin wall C-ring method 
Pages: 10 
ISO 23458:2020 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics) — 
Test method for determining 
thermal expansion coefficient and 
residual stress of CVD ceramic 
coatings 
Pages: 9 
ASTM E2953 - 14(2020)e1  
Standard Specification for 
Evaluating Accelerated Aging 
Performance of Electrochromic 
Devices in Sealed Insulating Glass 
Units 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E2953-14 
 
ICS 83. Cao su và chất dẻo 
 
TCVN 12796-1:2019 
Chất dẻo. Đánh giá tính năng kết 
dính liên diện trong tổ hợp chất 
dẻo-kim loại. Phần 1: Hướng dẫn 
cách tiếp cận 
Số trang:8 
TCVN 12796-2:2019 
Chất dẻo. Đánh giá tính năng kết 
dính liên diện trong tổ hợp chất 
dẻo-kim loại. Phần 2: Mẫu thử 
Số trang:11 
TCVN 12796-3:2019 
Chất dẻo. Đánh giá tính năng kết 
dính liên diện trong tổ hợp chất 
dẻo-kim loại. Phần 3: Phương pháp 
thử 
Số trang:22 
TCVN 12796-4:2019 
Chất dẻo. Đánh giá tính năng kết 
dính liên diện trong tổ hợp chất 
dẻo-kim loại. Phần 4: Điều kiện 
môi trường để xác định độ bền 
Số trang:19 
TCVN 12793-1:2019 
Chất dẻo – Tấm poly(metyl 
metacrylat). Kiểu loại, kích thước 
và đặc tính. Phần 1: Tấm đúc 
Số trang:16 
TCVN 12793-2:2019 
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Chất dẻo.Tấm poly(metyl 
metacrylat). Kiểu loại, kích thước 
và đặc tính. Phần 2: Tấm đùn 
Số trang:17 
TCVN 12793-3:2019 
Chất dẻo. Tấm poly(metly 
metacrylat). Kiểu loại, kích thước 
và đặc tính. Phần 3: Tấm đúc liên 
tục 
Số trang:16 
TCVN 12794:2019 
Chất dẻo. Tấm đùn copolyme 
acrylonitril-styren biến tính chịu 
va đập (ABS, AEPDS và ASA). Yêu 
cầu và phương pháp thử 
Số trang:17 
TCVN 12795:2019 
Chất dẻo. Màng và tấm. Màng 
polyamit (nylon) định hướng hai 
chiều 
Số trang:11 
ISO 22768:2020 
Raw rubber and rubber latex — 
Determination of the glass 
transition temperature by 
differential scanning calorimetry 
(DSC) 
Pages: 11 
Replaces: ISO 22768:2017 
ISO 289-2:2020 
Rubber, unvulcanized — 
Determinations using a shearing-
disc viscometer — Part 2: 
Determination of pre-vulcanization 
characteristics 
Pages: 9 
Replaces: ISO 289-2:2016 
ISO 26723:2020 
Plastics — Determination of total 
luminous transmittance and 
reflectance 
Pages: 11 
ISO/TS 21488:2020 
Plastics — Test method for 
exposing polyolefins outdoors 
combining natural weathering and 
artificial irradiation 
Pages: 17 
ISO 24023-1:2020 
Plastics — Plasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-P) moulding and 
extrusion materials — Part 1: 
Designation system and basis for 
specifications 
Pages: 6 
Replaces: ISO 2898-1:1996 
ISO 20819-1:2020 
Plastics — Wood-plastic recycled 
composites (WPRC) — Part 1: 
Specification 
Pages: 14 
ISO 22526-2:2020 

Plastics — Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics — Part 2: 
Material carbon footprint, amount 
(mass) of CO2 removed from the 
air and incorporated into polymer 
molecule 
Pages: 8 
BS ISO 4658:2020 
Acrylonitrile-butadiene rubber 
(NBR). Evaluation procedure 
Pages:18 
Replaces: BS ISO 4658:1999 
PD ISO/TS 21488:2020 
Plastics. Test method for exposing 
polyolefins outdoors combining 
natural weathering and artificial 
irradiation 
Pages:26 
BS ISO 2000:2020 
Rubber, raw natural. Guidelines for 
the specification of technically 
specified rubber (TSR) 
Pages:14 
Replaces: BS ISO 2000:2014 
BS ISO 4652:2020 
Rubber compounding ingredients. 
Carbon black. Determination of 
specific surface area by nitrogen 
adsorption methods. Single-point 
procedures 
Pages:24 
Replaces: BS ISO 4652:2012 
BS EN ISO 294-3:2020 
Plastics. Injection moulding of test 
specimens of thermoplastic 
materials. Small plates 
Pages:16 
Replaces: BS EN ISO 294-3:2003 
BS EN ISO 1628-2:2020 
Plastics. Determination of the 
viscosity of polymers in dilute 
solution using capillary 
viscometers. Poly(vinyl chloride) 
resins 
Pages:22 
Replaces: BS EN ISO 1628-2:2000 
BS ISO 22843:2020 
Rubber bands. General 
requirements and test methods 
Pages:14 
BS ISO 3877-4:1984+A1:2020 
Tyres, valves and tubes. List of 
equivalent terms. Solid tyres 
Pages:16 
ASTM D5712 - 15(2020)  
Standard Test Method for Analysis 
of Aqueous Extractable Protein in 
Latex, Natural Rubber, and 
Elastomeric Products Using the 
Modified Lowry Method 
Pages: 9 

Replaces: ASTM D5712-15 
ASTM D3157 - 05(2020)  
Standard Test Method for Rubber 
from Natural Sources—Color 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D3157-05(2015) 
ASTM D2449 - 88(2020)  
Standard Specification for Rubber 
Bales From Natural Sources—
Limit on Coating 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D2449-88(2015) 
ASTM D6746 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Determination of Green Strength 
and Stress Relaxation of Raw 
Rubber or Unvulcanized 
Compounds 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6746-15 
ASTM D3191 - 10(2020)  
Standard Test Methods for Carbon 
Black in SBR (Styrene-Butadiene 
Rubber)—Recipe and Evaluation 
Procedures 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D3191-10(2014) 
ASTM D4662 - 20  
Standard Test Methods for 
Polyurethane Raw Materials: 
Determination of Acid and 
Alkalinity Numbers of Polyols 
 Pages: 3 
Replaces: ASTM D4662-15 
ASTM D746 - 20  
Standard Test Method for 
Brittleness Temperature of Plastics 
and Elastomers by Impact 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D746-14 
ASTM D4526 - 20  
Standard Practice for 
Determination of Volatiles in 
Polymers by Static Headspace Gas 
Chromatography 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D4526-12 
ASTM D4001 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Weight-Average 
Molecular Weight of Polymers by 
Light Scattering 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D4001-13 
ASTM D7971 - 20  
Standard Guide for Measuring 
Roundness of Glass Spheres Using 
a Flowing Stream Digital Image 
Analyzer 
 Pages:  4 
Replaces: ASTM D7971-15 
ASTM D4441 - 20  
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Standard Specification for Aqueous 
Dispersions of 
Polytetrafluoroethylene 
 Pages: 6 
Replaces: ASTM D4441-15 
ASTM D3159 - 20  
Standard Specification for Modified 
ETFE Fluoropolymer Molding and 
Extrusion Materials 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D3159-15 
ASTM D6576 - 20  
Standard Specification for Flexible 
Cellular Rubber Chemically Blown 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D6576-13 
ASTM D3769 - 20  
Standard Test Method for 
Microcellular Urethanes—High-
Temperature Sag 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D3769-15 
ASTM D6779 - 20  
Standard Classification System for 
and Basis of Specification for 
Polyamide Molding and Extrusion 
Materials (PA) 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D6779-17 
ASTM F2622 - 20  
Standard Test Method for Oxygen 
Gas Transmission Rate Through 
Plastic Film and Sheeting Using 
Various Sensors 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2622-08(2013) 
JIS A 5558:2019 
Unplasticized polyvinyl chloride 
(PVC-U) profiles for fabrication of 
windows and doors 
Pages: 26 
Replaces: JIS A 5558:2010 
DIN EN ISO 1043-4 
Plastics - Symbols and abbreviated 
terms - Part 4: Flame retardants 
(ISO/DIS 1043-4:2020); German 
and English version prEN ISO 
1043-4:2020 
Pages:18 
DIN ISO 13226 
Rubber - Standard reference 
elastomers (SREs) for 
characterizing the effect of liquids 
on vulcanized rubbers (ISO 
13226:2018); Text in German and 
English 
Pages:96 
DIN ISO 48-2 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic - Determination of 
hardness - Part 2: Hardness 
between 10 IRHD and 100 IRHD 

(ISO 48-2:2018); Text in German 
and English 
Pages:59 
DIN ISO 48-3 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic - Determination of 
hardness - Part 3: Dead-load 
hardness using the very low 
rubber hardness (VLRH) scale (ISO 
48-3:2018); Text in German and 
English 
Pages:32 
DIN ISO 48-4 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic - Determination of 
hardness - Part 4: Indentation 
hardness by durometer method 
(Shore hardness) (ISO 48-4:2018); 
Text in German and English 
Pages:45 
DIN ISO 48-9 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic - Determination of 
hardness - Part 9: Calibration and 
verification of hardness testers 
(ISO 48-9:2018); Text in German 
and English 
Pages:54 
DIN EN ISO 11403-1 
Plastics - Acquisition and 
presentation of comparable 
multipoint data - Part 1: 
Mechanical properties (ISO/DIS 
11403-1:2020); German and 
English version prEN ISO 11403-
1:2020 
Pages:38 
DIN EN ISO 11403-3 
Plastics - Acquisition and 
presentation of comparable 
multipoint data - Part 3: 
Environmental influences on 
properties (ISO/DIS 11403-
3:2020); German and English 
version prEN ISO 11403-3:2020 
Pages:44 
DIN EN ISO 11357-2 
Plastics - Differential scanning 
calorimetry (DSC) - Part 2: 
Determination of glass transition 
temperature and step height (ISO 
11357-2:2020); German version 
EN ISO 11357-2:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 11357-2 
(2014-07)*DIN EN ISO 11357-2 
(2019-03) 
 
ICS 85. Giấy 
 
ISO 21896:2020 

Paper, pulp, and recycling — 
Decolouration test of dye coloured 
paper products and paper 
products printed using dye inks 
Pages: 14 
DIN EN ISO 638-1 
Paper, board, pulps and cellulosic 
nanomaterials - Determination of 
dry matter content - Oven-drying 
method - Part 1: Materials in solid 
form (ISO/DIS 638-1:2020); 
German and English version prEN 
ISO 638-1:2020 
Pages:37 
DIN 54378 
Testing of paper and board - 
Determination of the surface 
colony count (OKZs) 
Pages:9 
DIN EN 17545 
Paper and board - Determination 
of Composition of Paper and Board 
for Recycling by gravimetric 
analysis; German and English 
version prEN 17545:2020 
Pages:25 
DIN 54370 
Testing of paper and board - 
Determination of the residue on 
ignition 
Pages:9 
Replaces:DIN 54370 (2007-
06)*DIN 54370 (2019-12) 
DIN 55468-1 
Packaging materials - Corrugated 
board - Part 1: Requirements, 
testing 
Pages:9 
 
ICS 87. Sơn và chất màu 
 
ISO 3262-1:2020 
Extenders — Specifications and 
methods of test — Part 1: 
Introduction and general test 
methods 
Pages: 6 
Replaces: ISO 3262-1:1997 
ISO 13885-2:2020 
Gel permeation chromatography 
(GPC) — Part 2: N,N-
Dimenthylacetamide (DMAC) as 
eluent 
Pages: 24 
BS EN ISO 1524:2020 
Paints, varnishes and printing inks. 
Determination of fineness of grind 
Pages:14 
Replaces: BS EN ISO 1524:2013 
ASTM D4960 - 20  
Standard Test Method for 
Evaluation of Color for 
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Thermoplastic Pavement Marking 
Materials 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4960-08(2013) 
ASTM D913 - 20  
Standard Practice for Evaluating 
Degree of Pavement Marking Line 
Wear 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D913-15 
ASTM D8008 - 20  
Standard Practice for 
Representative Field Sampling of 
Traffic Paints 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D8008-15 
ASTM D711 - 20  
Standard Test Method for No-Pick-
Up Time of Traffic Paint 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D711-10(2015) 
ASTM D2205 - 20  
Standard Guide for Selection of 
Tests for Traffic Paints 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D2205-15 
DIN EN ISO 21545 
Paints and varnishes - 
Determination of settling (ISO 
21545:2018); German and English 
version prEN ISO 21545:2020 
Pages:19 
DIN EN ISO 21546 
Paints and varnishes - 
Determination of the resistance to 
rubbing using a linear abrasion 
tester (crockmeter) (ISO 
21546:2019); German and English 
version prEN ISO 21546:2020 
Pages:48 
DIN EN ISO 22516 
Paints and varnishes - Practical 
determination of non-volatile and 
volatile matter content during 
application (ISO 22516:2019); 
German and English version prEN 
ISO 22516:2020 
Pages:33 
DIN EN ISO 22518 
Paints and varnishes - 
Determination of solvents in 
water-thinnable coating materials - 
Gas-chromatographic method (ISO 
22518:2019); German and English 
version prEN ISO 22518:2020 
Pages:33 
DIN EN ISO 22553-2 
Paints and varnishes - Electro-
deposition coatings - Part 2: 
Throwing power (ISO 22553-
2:2019); German and English 
version prEN ISO 22553-2:2020 

Pages:42 
DIN EN ISO 22553-3 
Paints and varnishes - Electro-
deposition coatings - Part 3: 
Compatibility of electro-deposition 
coating materials with a reference 
oil (ISO 22553-3:2019); German 
and English version prEN ISO 
22553-3:2020 
Pages:23 
DIN EN ISO 22553-4 
Paints and varnishes - Electro-
deposition coatings - Part 4: 
Compatibility of electro-deposition 
coating materials with liquid, 
paste-like and solid foreign 
materials (ISO 22553-4:2019); 
German and English version prEN 
ISO 22553-4:2020 
Pages:34 
DIN EN ISO 22553-5 
Paints and varnishes - Electro-
deposition coatings - Part 5: 
Determination of sieve residue 
(ISO 22553-5:2019); German and 
English version prEN ISO 22553-
5:2020 
Pages:18 
 
ICS 91. Vật liệu xây dựng  
và nhà 
 
TCVN 12859:2020 
Máy đào hầm. Yêu cầu an toàn 
Số trang:62 
TCVN 12860:2020 
Máy đào hầm. Buồng khí áp. Yêu 
cầu an toàn 
Số trang:34 
TCVN 12861:2020 
Máy đào hầm. Máy đào kiểu đầu 
cắt và máy đào liên tục. Yêu cầu an 
toàn 
Số trang:53 
TCVN 12790:2020 
Đất, đá dăm dùng trong công trình 
giao thông. Đầm nén Proctor 
Số trang:25 
TCVN 12631:2020 
Bê tông tự lèn. Thiết kế thành phần 
Số trang:16 
TCVN 12632:2020 
Bê tông tự lèn. Thi công và nghiệm 
thu 
Số trang:27 
TCVN 12818:2019 
Hỗn hợp bê tông nhựa nóng. Thiết 
kế theo đặc tính thể tích 
SUPERPAVE 
Số trang:50 
TCVN 12791:2020 

Xác định độ chặt của đất tại hiện 
trường bằng phương pháp dao đai 
Số trang:13 
ISO 22390:2020 
Timber structures — Laminated 
veneer lumber — Structural 
properties 
Pages: 9 
Replaces: ISO 22390:2010 
ISO 16534:2020 
Thermal insulating products for 
building applications — 
Determination of compressive 
creep 
Pages: 16 
Replaces: ISO 16534:2012 
ISO 8102-1:2020 
Electrical requirements for lifts, 
escalators and moving walks — 
Part 1: Electromagnetic 
compatibility with regard to 
emission 
Pages: 13 
ISO 23387:2020 
Building information modelling 
(BIM) — Data templates for 
construction objects used in the 
life cycle of built assets — 
Concepts and principles 
Pages: 17 
ISO 21138-1:2020 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage — Structured-wall 
piping systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 1: 
Material specification and 
performance criteria for pipes, 
fittings and systems 
Pages: 17 
Replaces: ISO 21138-1:2007 
BS EN 1745:2020 
Masonry and masonry products. 
Methods for determining thermal 
properties 
Pages:98 
Replaces: BS EN 1745:2012 
BS ISO 22904:2020 
Additions for concrete 
Pages:32 
BS EN 81-72:2020 
Safety rules for the construction 
and installation of lifts. Particular 
applications for passenger and 
goods passenger lifts. Firefighters 
lifts 
Pages:50 
Replaces: BS EN 81-72:2015 
ASTM C1152 / C1152M - 20  



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 8/2020 57 

                      THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

Standard Test Method for Acid-
Soluble Chloride in Mortar and 
Concrete 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM C1152/C1152M-04(2012)e1 
ASTM C563 - 20  
Standard Guide for Approximation 
of Optimum SO3 in Hydraulic 
Cement 
Pages: 8 
Replaces: ASTM C563-19 
ASTM C230 / C230M - 20  
Standard Specification for Flow 
Table for Use in Tests of Hydraulic 
Cement 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C230/C230M-14 
ASTM C109 / C109M - 20b  
Standard Test Method for 
Compressive Strength of Hydraulic 
Cement Mortars (Using 2-in. or 
[50 mm] Cube Specimens) 
Pages: 12 
Replaces:  ASTM C109/C109M-16a 
ASTM C1063 - 20  
Standard Specification for 
Installation of Lathing and Furring 
to Receive Interior and Exterior 
Portland Cement-Based Plaster 
Pages: 10 
Replaces: ASTM C1063-19a 
ASTM C926 - 20a  
Standard Specification for 
Application of Portland Cement-
Based Plaster 
Pages: 14 
Replaces: ASTM C926-19ae1 
ASTM C887 - 20  
Standard Specification for 
Packaged, Dry, Combined Materials 
for Surface Bonding Mortar 
Pages: 13 
Replaces: ASTM C887-19a 
ASTM C217 / C217M - 20  
Standard Test Method for Weather 
Resistance of Slate 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C217/C217M-15a 
ASTM C1006 / C1006M - 20a  
Standard Test Method for Splitting 
Tensile Strength of Masonry Units 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM C1006/C1006M-19 
ASTM D6297 - 20  
Standard Specification for 
Asphaltic Plug Joints for Bridges 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D6297-13 
ASTM C140 / C140M - 20a  

Standard Test Methods for 
Sampling and Testing Concrete 
Masonry Units and Related Units 
Pages: 27 
Replaces: ASTM C140/C140M-18a 
ASTM C1293 - 20a  
Standard Test Method for 
Determination of Length Change of 
Concrete Due to Alkali-Silica 
Reaction 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1293-18a 
ASTM C143 / C143M - 20  
Standard Test Method for Slump of 
Hydraulic-Cement Concrete 
Pages: 44 
Replaces: ASTM C143/C143M-15a 
ASTM C232 / C232M - 20  
Standard Test Method for Bleeding 
of Concrete 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM C232/C232M-14(2019) 
ASTM D3625 / D3625M - 20  
Standard Practice for Effect of 
Water on Asphalt-Coated 
Aggregate Using Boiling Water 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM D3625/D3625M-12 
ASTM D977 - 20  
Standard Specification for 
Emulsified Asphalt 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D977-19ae1 
ASTM D2397 / D2397M - 20  
Standard Specification for Cationic 
Emulsified Asphalt 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D2397/D2397M-19a 
ASTM D1970 / D1970M - 20  
Standard Specification for Self-
Adhering Polymer Modified 
Bituminous Sheet Materials Used 
as Steep Roofing Underlayment for 
Ice Dam Protection 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM D1970/D1970M-19 
ASTM C1716 / C1716M - 20  
Standard Specification for 
Compression Testing Machine 
Requirements for Concrete 
Masonry Units, Related Units, and 
Prisms 
Pages: 10 
Replaces:  
ASTM C1716/C1716M-19 
ASTM C1532 / C1532M - 20  
Standard Practice for Selection, 
Removal, and Shipment of 

Manufactured Masonry Units and 
Masonry Specimens from Existing 
Construction 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM C1532/C1532M-19a 
ASTM C1874 - 20  
Standard Test Method for 
Measuring Rheological Properties 
of Cementitious Materials Using 
Coaxial Rotational Rheometer 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C1874-19 
ASTM C1658 / C1658M - 19e1  
Standard Specification for Glass 
Mat Gypsum Panels 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM C1658/C1658M-19 
ASTM C1218 / C1218M - 20  
Standard Test Method for Water-
Soluble Chloride in Mortar and 
Concrete 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM C1218/C1218M-17 
ASTM D7254 - 20  
Standard Specification for 
Polypropylene (PP) Siding 
Pages:8 
Replaces: ASTM D7254-17 
ASTM A992 / A992M - 20  
Standard Specification for 
Structural Steel Shapes 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM A992/A992M-11(2015) 
JIS A 5558:2019 
Unplasticized polyvinyl chloride 
(PVC-U) profiles for fabrication of 
windows and doors 
Pages: 26 
Replaces: JIS A 5558:2010 
JIS A 5505:2020 
Metal laths 
Pages: 36 
JIS A 5505:2014 
JIS A 1418-2:2019 
Acoustics -- Measurement of floor 
impact sound insulation of 
buildings -- Part 2: Method using 
standard heavy impact sources 
Pages: 24 
Replaces: JIS A 1418-2:2000 
DIN EN 1993-1-1 
Eurocode 3 - Design of steel 
structures - Part 1-1: General rules 
and rules for buildings; German 
and English version prEN 1993-1-
1:2020 
Pages:234 
DIN 4178 
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Belltowers 
Pages:36 
DIN EN 14437 
Determination of the uplift 
resistance of installed clay or 
concrete tiles for roofing - Roof 
system test method; German and 
English version prEN 14437:2020 
Pages:69 
DIN 18065 
Stairs in buildings - Terminology, 
measuring rules, main dimensions 
Pages:43 
Replaces:DIN 18065 (2015-
03)*DIN 18065 (2019-11) 
DIN EN 17516 
Characterization of granular solids 
with potential for use as 
construction material - Compliance 
leaching test - Up-flow percolation 
test; German and English version 
prEN 17516:2020 
Pages:110 
DIN EN 197-5 
Cement - Part 5: Portland-
composite cement CEM II/C-M and 
Composite cement CEM VI; 
German and English version prEN 
197-5:2020 
Pages:24 
DIN EN 14891 
Liquid applied water impermeable 
products for use beneath ceramic 
tiling bonded with adhesives — 
Essential characteristics and AVCP; 
German and English version prEN 
14891:2020 
Pages:58 
DIN EN 17468-1 
Fibre cement products - 
Determination of pull through and 
shear resistance and bending 
strength calculations - Part 1: Flat 
sheets; German and English 
version prEN 17468-1:2020 
Pages:38 
DIN EN 17468-2 
Fibre cement products - 
Determination of pull through and 
shear resistance and bending 
strength calculations - Part 2: 
Profiled sheets; German and 
English version prEN 17468-
2:2020 
Pages:45 
DIN EN 544 
Bitumen shingles with mineral 
and/or synthetic reinforcements - 
Product specification and test 
methods; German and English 
version prEN 544:2020 
Pages:91 

DIN EN ISO 9046 
Buildings and civil engineering 
works - Sealants - Determination 
of adhesion/cohesion properties at 
constant temperature (ISO/DIS 
9046:2020); German and English 
version prEN ISO 9046:2020 
Pages:20 
DIN 7865-3 
Elastomeric waterstops for sealing 
joints in concrete - Part 3: Range of 
applications 
Pages:14 
Replaces:DIN 7865-3 (2012-
05)*DIN 7865-3 (2019-12) 
DIN EN ISO 10140-1 
Acoustics - Laboratory 
measurement of sound insulation 
of building elements - Part 1: 
Application rules for specific 
products (ISO/DIS 10140-1:2020); 
German and English version prEN 
ISO 10140-1:2020 
Pages:120 
DIN EN ISO 10140-2 
Acoustics - Laboratory 
measurement of sound insulation 
of building elements - Part 2: 
Measurement of airborne sound 
insulation (ISO/DIS 10140-
2:2020); German and English 
version prEN ISO 10140-2:2020 
Pages:42 
DIN EN ISO 10140-3 
Acoustics - Laboratory 
measurement of sound insulation 
of building elements - Part 3: 
Measurement of impact sound 
insulation (ISO/DIS 10140-
3:2020); German and English 
version prEN ISO 10140-3:2020 
Pages:42 
DIN EN ISO 10140-5 
Acoustics - Laboratory 
measurement of sound insulation 
of building elements - Part 5: 
Requirements for test facilities and 
equipment (ISO/DIS 10140-
5:2020); German and English 
version prEN ISO 10140-5:2020 
Pages:95 
DIN EN 1253-7 
Gullies for buildings - Part 7: 
Trapped floor gullies with 
mechanical closure; German and 
English version prEN 1253-7:2020 
Pages:67 
DIN EN 1253-8 
Gullies for buildings - Part 8: 
Trapped floor gullies with 

combined mechanical closure and 
water seal; German and English 
version prEN 1253-8:2020 
Pages:66 
DIN EN 13126-4 
Building hardware - Hardware for 
windows and door height windows 
- Requirements and test methods - 
Part 4: Espagnolettes; German and 
English version prEN 13126-
4:2020 
Pages:32 
 
ICS 93. Xây dựng dân dụng 
 
TCVN 12792:2020 
Vật liệu nền, móng mặt đường. 
Phương pháp xác định tỷ số CBR 
trong phòng thí nghiệm 
Số trang:23 
TCVN 11323:2020 
Công trình thủy lợi. Hố móng trong 
vùng cát chảy. Thi công và nghiệm 
thu 
Số trang:32 
TCVN 12633:2020 
Công trình thủy lợi. Cừ chống 
thấm. Yêu cầu thiết kế 
Số trang:40 
TCVN 12634:2020 
Công trình thủy lợi. Cừ chống 
thấm. Thi công và nghiệm thu 
Số trang:37 
ISO 21138-1:2020 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage — Structured-wall 
piping systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 1: 
Material specification and 
performance criteria for pipes, 
fittings and systems 
Pages: 17 
Replaces: ISO 21138-1:2007 
BS 10948:2020 
The application and use of hot- and 
cold-applied joint sealant systems 
for concrete pavements. Code of 
practice 
Pages:20 
ASTM F2947 / F2947M - 20  
Standard Specification for 150 to 
1500 mm [6 to 60 in.] Annular 
Corrugated Profile-Wall 
Polyethylene (PE) Pipe and 
Fittings for Sanitary Sewer 
Applications 
Pages: 9 
Replaces:  
ASTM  F2947/F2947M-19 
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DIN EN 17542-1 
Earthworks - Geotechnical 
laboratory tests - Part 1: 
Degradability test standard; 
German and English version prEN 
17542-1:2020 
Pages:37 
DIN EN 17542-2 
Earthworks - Geotechnical 
laboratory tests - Part 2: 
Fragmentability test standard; 
German and English version prEN 
17542-2:2020 
Pages:24 
DIN EN 17542-3 
Earthworks - Geotechnical 
laboratory tests - Part 3: 
Methylene blue value VBS on soils 
and rocks; German and English 
version prEN 17542-3:2020 
Pages:28 
DIN EN ISO 22476-4 
Geotechnical investigation and 
testing - Field testing - Part 4: 
Prebored pressuremeter test by 
Ménard procedure (ISO/DIS 
22476-4:2020); German and 
English version prEN ISO 22476-
4:2020 
Pages:124 
DIN EN ISO 22476-14 
Geotechnical investigation and 
testing - Field testing - Part 14: 
Borehole dynamic probing (ISO 
22476-14:2020); German version 
EN ISO 22476-14:2020 
Pages:28 
Replaces:DIN 4094-2 (2003-
05)*DIN EN ISO 22476-14 (2019-
04) 
DIN EN 16933-1 
Drain and sewer systems outside 
buildings - Design - Part 1: Layout 
principles; German and English 
version prEN 16933-1:2020 
Pages:36 
DIN EN 12697-29 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 29: Determination 
of the dimensions of a bituminous 
specimen; German version EN 
12697-29:2020 
Pages:7 
Replaces:DIN EN 12697-29 (2002-
12)*DIN EN 12697-29 (2018-12) 
 
ICS 97. Nội trợ. Giải trí.  
Thể thao 
 
ISO 8124-3:2020 

Safety of toys — Part 3: Migration 
of certain elements 
Pages: 29 
Replaces: ISO 8124-3:2010/Amd 
2:2018 
BS ISO 8543:2020 
Textile floor coverings. Methods 
for determination of mass 
Pages:18 
Replaces:  BS ISO 8543:1998 
BS EN 1273:2020 
Child care articles. Baby walking 
frames. Safety requirements and 
test methods 
Pages:50 
Replaces: BS EN 1273:2005 
PD CEN/TR 17519:2020 
Surfaces for sports areas. Synthetic 
turf sports facilities. Guidance on 
how to minimize infill dispersion 
into the environment 
Pages:24 
ASTM F1988 - 99(2020)  
Standard Performance 
Requirements for Plastic Chaise 
Lounges, With or Without Moving 
Arms, With Adjustable Backs, for 
Outdoor Use 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F1988 - 99(2014)  
ASTM F1858 - 98(2020)  
Standard Performance 
Requirements for Multipositional 
Plastic Chairs with Adjustable 
Backs or Reclining Mechanisms for 
Outdoor Use 
Pages:  5 
Replaces: ASTM F1858-98(2014) 
ASTM F2088 - 20  
Standard Consumer Safety 
Specification for Infant and Cradle 
Swings 
Pages: 15 
Replaces: ASTM F2088-19 
ASTM F2844 - 20  
Standard Test Method for 
Displacement Compression of 
Softball and Baseball Bat Barrels 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2844-11(2016) 
DIN EN 50090-5-1 
Home and Building Electronic 
Systems (HBES) - Part 5-1: Media 
and media dependent layers - 
Power line for HBES Class 1; 
English version EN 50090-5-
1:2020 
Pages:33 
DIN EN 50090-5-2 
Home and Building Electronic 
Systems (HBES) - Part 5-2: Media 

and media dependent layers - 
Network based on HBES Class 1, 
Twisted Pair; English version EN 
50090-5-2:2020 
Pages:53 
DIN EN 16855-2 
Walk-in cold rooms - Definition, 
thermal insulation performance 
and test methods - Part 2: 
Customized cold rooms; German 
version EN 16855-2:2018 
Pages:60 
Replaces: 
DIN EN 16855-2 (2017-04) 
DIN EN 14978/A1 
Laminate floor coverings - 
Elements with acrylic based 
surface layer, electron beam cured 
- Specifications, requirements and 
test methods; German and English 
version EN 
14978:2016/prA1:2020 
Pages:14 
DIN EN 15468/A1 
Laminate floor coverings - 
Elements with directly applied 
printing and resin surface layer - 
Specifications, requirements and 
test methods; German and English 
version EN 
15468:2016/prA1:2020 
Pages:14 
DIN EN 17396 
Resilient floor coverings - Quartz 
vinyl tiles - Specification; German 
version EN 17396:2020 
Pages:13 
Replaces: 
DIN EN 17396 (2019-07) 
DIN EN 17543 
Conservation of Cultural Heritage - 
Finishes of built heritage - 
Investigation and documentation; 
German and English version prEN 
17543:2020 
Pages:39 
 
 Tiêu chuẩn của Tổ 
chức hợp tác giữa các 
phòng thí nghiệm (UL) 
 
UL 125 (Ed. 10) Jul 27, 2020 
ANSI/CAN/UL/ULC Standard for 
Flow Control Valves for Anhydrous 
Ammonia and LP-Gas  
UL 248-13 (Ed. 2) Jul 3, 2020 
Low-Voltage Fuses - Part 13: 
Semiconductor Fuses  
UL 268 (Ed. 7) Jul 24, 2020 
Standard for Smoke Detectors for 
Fire Alarm Signaling Systems  
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UL 458 (Ed. 6) Jul 31, 2020 
Standard for Power 
Converters/Inverters and Power 
Converter/Inverter Systems for 
Land Vehicles and Marine Crafts  
UL 498D (Ed. 1) Jul 29, 2020  
Attachment Plugs, Cord 
Connectors and Receptacles with 
Arcuate (Locking Type) Contacts  
UL 498E(Ed. 1) Jul 29, 2020  
Attachment Plugs, Cord 
Connectors and Receptacles - 
Enclosure Types for 
Environmental Protection  
UL 498F (Ed. 1)Jul 29, 2020 
Plugs, Socket-Outlets and Couplers 
with Arcuate (Locking Type) 
Contacts  
UL 498M 
Marine Shore Power Inlets  
UL 508A (Ed. 3)Jul 10, 2020 
Standard for Industrial Control 
Panels  
UL 539 (Ed. 7)Jul 2, 2020 
Standard for Single and Multiple 
Station Heat Alarms  
UL 692A (Ed. 5)Jul 2, 2020 
Standard for Furniture Power 
Distribution Units  
UL 969A (Ed. 1)Jul 29, 2020 
Marking and Labeling Systems – 
Flag Labels, Flag Tags, Wrap-
Around Labels and Related 
Products  
UL 1022(Ed. 5)Jul 1, 2020  
Standard for Line Isolation 
Monitors  
UL 1047(Ed. 6)Jul 2, 2020  
Standard for Isolated Power 
Systems Equipment  
UL 1389 (Ed. 1)Jul 17, 2020 
ANSI/CAN/UL/ULC Standard for 
Plant Oil Extraction Equipment for 
Installation and Use in Ordinary 
(Unclassified) Locations and 
Hazardous (Classified) Locations  
UL 1576(Ed. 5)Jul 2, 2020  
Standard for Receptacles and 
Switches Intended for Use with 
Aluminum Wire  
UL 1598A(Ed. 1)Jul 24, 2020 

 Standard for Supplemental 
Requirements for Luminaires for 
Installation on Marine Vessels  
UL 1681 (Ed. 4)Jul 2, 2020 
Standard for Wiring Device 
Configurations  
UL 1699 (Ed. 3)Jul 31, 2020 
Standard for Safety for Arc-Fault 
Circuit-Interrupters  
UL 1741 (Ed. 2)Jul 13, 2020 
Standard for Inverters, Converters, 
Controllers and Interconnection 
System Equipment for Use With 
Distributed Energy Resources  
UL 1897(Ed. 7)Jul 17, 2020  
Standard for Uplift Tests for Roof 
Covering Systems  
UL 1953 (Ed. 7)Jul 1, 2020 
Power Distribution Blocks  
UL 1994 (Ed. 4)Jul 1, 2020 
Standard for Luminous Egress Path 
Marking Systems  
UL 2152(Ed. 2)Jul 17, 2020 
Outline of Investigation for Special 
Purpose Nonmetallic Containers 
and Tanks for Specific Combustible 
or Noncombustible Liquids  
UL 2808 (Ed. 1)Jul 22, 2020 
Energy Monitoring Equipment  
UL 3100 (Ed. 2)Jul 9, 2020 
Outline of Investigation 
forAutomated Mobile Platforms 
(AMPs)  
UL 5800 (Ed. 1)Jul 10, 2020 
Battery Fire Containment 
Products  
UL 6142(Ed. 1)Jul 31, 2020  
Small Wind Turbine Systems  
UL 12402-4(Ed. 1)Jul 9, 2020  
ANSI/CAN/UL Personal Flotation 
Devices - Part 4: Lifejackets, 
Performance Level 100 - Safety 
Requirements  
UL 15027-2(Ed. 1)Jul 27, 2020 
 Immersion suits - Part 2: 
Abandonment suits, requirements 
including safety  
UL 60730-2-7(Ed. 2)Jul 10, 2020 
 Standard for Automatic Electrical 
Controls for Household and Similar 
Use; Part 2: Particular 

Requirements for Timers and Time 
Switches  
UL 61730-2(Ed. 1)Jul 29, 2020  
Photovoltaic (PV) Module Safety 
Qualification - Part 2: 
Requirements for Testing  
UL 61800-5-1 (Ed. 1)Jul 10, 2020 
Adjustable Speed Electrical Power 
Drive Systems - Part 5-1: Safety 
Requirements - Electrical, Thermal 
and Energy  
UL 62841-3-7(Ed. 1)Jul 31, 2020 
 Electric Motor-Operated Hand-
Held Tools, Transportable Tools 
And Lawn And Garden Machinery - 
Safety - Part 3-7 Particular 
Requirements for Transportable 
Wall Saws  
ULE 2997(Ed. 2) Jul 10, 2020 
 Environmental Claim Validation 
Procedure (ECVP) for 
Determination and Verification of 
Chemical and Particle Emissions 
from Chafing Fuel Products During 
Combustion  
ULE 2998(Ed. 3) Jul 10, 2020  
Environmental Claim Validation 
Procedure (ECVP) for Zero Ozone 
Emissions from Air Cleaners  
ULC 125(Ed. 10) Jul 27, 2020  
Valves for Anhydrous Ammonia 
and Propane (Other than Safety 
Relief)  
ULC 529(Ed. 4) Jul 22, 2020  
Smoke Detectors for Fire Alarm 
Systems Détecteurs de Fumée des 
Réseaux Avertisseurs D'incendie  
ULC  554 (Ed. 3) Jul 13, 2020 
Standard for Water Based Agent 
Fire Extinguishers Norme sur les 
extincteurs à agent à base d'eau  
ULC 705.2 (Ed. 3) Jul 8, 2020 
Standard for Thermal Insulation – 
Spray Applied Rigid Polyurethane 
Foam, Medium Density – 
Application Norme sur l'isolant 
thermique en mousse de 
polyuréthane rigide pulvérisée, de 
densité moyenne – Application  

 
 

Để đặt mua các tiêu chuẩn trên, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với 
Trung tâm Thông tin - Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc 

(024)37562608; Fax: (024)38361556; 
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